
„СЛ УЖИ КН ЛИСТ НА СФРЈ* пале. 
гуна во издание еа Српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
»ик. — Огласи според тарифата — 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-

ственото книговодство вг.ш СОЛ-1125 

Петок, 2 август 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 39 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 24 динари. — 
Претплатата за 1974 година и шегува 
350 динари. - Редакција'. Улица Јо-
вана Ристика бр. I Поци фах 226. — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885: Глужбв -Ја претплата 
€51-732? Комерцијален ееитог вм R71: 

Телекс 11758. 

701. 

Врз основа на член 337, точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ИЗ-
МЕНА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО 
ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 

ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СФРЈ 
^ Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за измена на Спогодбата 

помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Со-
јузот на Советските Социјалистички Републики за економска и техничка соработка во 
изградбата и реконструкцијата на индустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни цата на Соборот на републиките и покраините 
од 23 јули 1974 година. 

ПР бр. 338 
23 јули 1974 година 

Белград 
'Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател ' 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ 
ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА 
ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈА-

ТА НА ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СФРЈ 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за измена на Спогодбата помеѓу Владата на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Соција-
листички Републики за економска и.техничка соработка во изградбата и реконструкција-
та на индустриски претпријатија џ други објекти во СФРЈ од 2 ноември 1972 година, по-
стигната со размена на писма од 17 ноември 1973 година во Белград, во .оригинал на срп-
скохрватски и руски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата во превод на македонски јазик гласи: 

Белград, 17 ноември 1973 година 
Почитуван другар Архипов, 
Во врска со обраќањето на југословенската 

страна, со ова имам чест да потврдам дека стра- * 
ките се договорија за следното: 

- Список на индустриските претпријатија и на 
другите објекти во чија изградба и реконструкција 

двете страни ќе соработуваат во 1973 до 1980 го-
дина. Прилогот бр. 1 кон Југословенско-советската 
спогодба од 2 ноември 1972 година се заменува со 
Списокот што се приложува кон емра писмо. 

Во сето друго, што не е предвидено со ова 
писмо, остануваат во сила одредбите-на Југосло-
венско-советската спогодба од 2 ноември 1972 го-
дина* " 
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Компетентните организации на двете страни во 
порано склучените договори ќе ги внесат изме-
ните што произлегуваат од ова писмо. 

Примете ги, другар Архипов, изразите »а моето 
длабоко почитување. 

М. Биров лев, с. р. 

До другарот И. Архипов, 
Прв заменик — претседател 
на Државниот комитет за 
надворешни економски -врски 
при Советот на министрите 
на СССР 
Б е л г р а д 

Белград, 17 ноември 1973 година 

Почитуван другар Бировлев, 
Во врска со обраќањето на југословенската 

страна, со ова имам чест да потврдам дека Страни-
те се ^)говорија за следното: 

Список на индустриските претпријатија и на 
другите објекти во чија изградба и реконструкција 
Страните ќе соработуваат во периодот од 1973 до 
1980 година. Прилогот бр. 1 кон Советско-југословен-
ската"^ спогодба од 2 ноември 1972 година се заме-
нува со Списокот што се приложува кон ова писмо. 

Во сето друго што не е предвидено со ова пис-
мо, остануваат во сила одредбите на Советско-ју-
гословенската спогодба од 2 ноември 1972 година. 

Надлежните организации на Страните во по-
рано склучените договори ќе ги внесат измените 
што произлегуваат од ова писмо.. 

Примете ги, другар Биров лев, изразите на моето 
длабоко почитување. 

А. Архипов, е. р 

До другарот М. Виров лев, 
член на Сојузниот извршен 
совет на СФРЈ 
Б е л г р а д * 

Прилог кон Писмото од 17 ноември 
1973 година 

С П И С О К 
НА* ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА 
ДРУГИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ЧИЈА ИЗГРАДБА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВЕТЕ СТРАНИ ЌЕ СО-

РАБОТУВААТ ОД 1973 ДО 1980 ГОДИНА 

Рокови за 
Бр. Н а з и в испорака на 

опрема 

1 2 3 

Електроенергетика 

6. Термоелектрана „Костолац ПГ4 

— проширување на капаците-
тот на 210 илј. kW (блок) 

7. Хидроелектрана „Закупац II" 
— со капацитет од 260 илј. kW 
(2X130 илј. kW) 

8. Термоелектрана „Далмација I" 
— со капацитет од 210 илј. kW 
(блок) 

9. Топлана — електрана „Загреб" 
— проширување на капацитет 
од 120 илј. kW 

10. - Термоелектрана „Скопје" — со 
капацитет од 420 илј. kW 
(2 блока) 

1, блок 
1 блок 

Индустрија за производство 
на јаглен 

11. Рудник „Гацко" — со капа-
цитет од 2 мил. тони лигнит 
годишно 

12. Рудник „Плевља" — проши-
рување на капацитетот за 1,2 
мил. тони јаглен годишно 

13. Рудник „Белење" — проши-
рување на капацитетот за 1,3 
мил. тони лигнит годишно 

14. Рудник „Засавски рудници" — 
модернизација со зголемување 
на производството за 320 илј. 
тони јаглен годишно 

15. Рудник „Осломеј" — со капа-
цитет од 1,2 мил. тони јаглен 
годишно 

16. Рудник „Титови рудници, Кре-
ка-Бановиќи" — проширува-
ње за капацитет од 4,5̂  мил. 
тони јаглен годишно 

1. Термоелектрана „Сисак И" — 
проширување на капацитетот 
на 210 илј. kW (блок) 1974—1975 г. 

2. Термоелектрана „Риека" (Урињ) 
— со капацитет од 210. илј. kW 
(блок) - , 1974—1975 г. 

3. Термоелектрана „Гацко" со 
капацитет од ЗОО илј, kW 
(блок) 1974—1976 г. 

4. Топлана-електрана „Нови Сад" 
— со капацитет од 235 илј. kW 
(1- блок — 100 илј. kV/ и 1 блок 
— 135 иЛј. kW) . 1975—1976 г. 

5. Термоелектрана „Плевља" — 
со капацитет од 210 илј. kW 
(блок) 1975—1976 Г. 

Производство на кокс 

17. Коксна батерија бр. 4 — со 
капацитет од 700 илј. тони го-
дишно во Коксно-хемискиот 
комбинат „Борис Кидрич" во 
Лукавац 

Индустрија за преработка на 
нафта 

18. Претпријатие за преработка на 
нафта „ИНА", Загреб, во сос-
тав: атмосферска дестилација 
со капацитет од 4 мил. тони 
нафта годишно во фабриката 
во Сисак, вакуумска дестила-
ција за 1,5 мил. тони годишно 
и производство на битумен од 
500 илј. тони годишно во фаб-
риката во Риек а 

19. Фабрика за ' преработка на 
нафта во Панчево, во составот 
на атмосферската дестилација 
со капацитет од 3 мил. тони 
нафта годишно 

1974—1976 г. 

1975—1977 г. 

1975—1976 г. 

1975—1976 г. 

1974—1975 г. 
1976—1977 г. 

1974—1976. г. 

1975—1976 г. 

1974—1976. г. 

1974—1975 г. 

1975—1976 г. 

во обемот и во 
раковите како 
што ќе се до-
говорат орга-
низациите на 
Страните. 

1973—1974 г. 

1975—1977 г. 

во обемот и во 
роковите како 
што ќе се до-
говорат орга-
низациите на 
Страните. 
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Црна металургија 

20. Металуршки комбинат во Сме-
дерево — проширување (II фа -
за) за капацитет од 1,6 мил. 
тони сурово железо и на 1,87 
мил. тони челик год нишо 

21. Железарница во Скопје*) — 
проширување на производ-
ството на сурово железо за 1 
мил. тони годишно, проширу-
вање на капацитетите во руд-
ниците за добивање руда 

22. Железарница „Сисак" — про-
ширување на производството 
на сурово железо за 820 илј.-
тони и на челик за 850 илј. 
тони годишно (проектирање 
и испорака на одделни видови 
градежни машини и механиз-
ми) 

23. Железарница во Приедор — 
со капацитет од 1,5 — 2 МИЈЕ. 
тони челик годишно (проекти-
рање и испорака на одделни 
видови прадежни машини и ме-
ханизми) 

24. Руд^рско-металуршки комби-
нат „Зеница" — изградба на 
капацитети за производство на 
9,3 мил. тони железна руда 
годишно (наоѓалиште „Омар-
ско") 

Обоена металургија 

25. Алуминиумови комбинат во 
Титоград во состав на рудни-
ци за боксит за 700 илј. тони 
годишно, фабрика за глиница 
— со капацитет од 200 илј. то-
ни годишно, фабрика за елек-
тролиза за 50 илј. тони алуми-
ниум годишно, аноден погон за 
26,5 илј. тони аноди годишно 
и геолошкоистражувачки ра-
боти' 

28. Рудник и фабрика за никел 
„Глоговац" — со капацитет од 
1,3 мил. тони руда годишно и 
12 илј. тони никел во ферони-
кел годишно 

27. Рудници и фабрика- за обла-
городување руда за производ-
ство и облагородување на оло-
во, цинк и антимон — со капа»-
цитет од !3,5 мил. тони годишно 

28. Фабрика за производство на 
графитирани електроди и фе-
ролегури во Шибеник.— со ка-
пацитет од 20 илј. тони елек-
троди годишно" 

1974—1978 г. 

1975—1978 г. 

во обемот и во 
роковите за 
кои ќе се до-
говорат Стра-
ните. 

во обемот и во 
роковите за 
кои ќе се до-
говорат Стра-
ните. 

29. Геолошкоистражувачки и ис-
тражувачки работи во наоѓа-
лиштето на боксит во Западна 
Босна 

30. Геолошкоистражувачки и ис-
тражувачки работи во наоѓа-
лиштето на олово, цинк и ба-
рот во реонот на е. Вареш 

31. Геолошкоистражувачки и ис-
тражувачки работи во наоѓа-
лиштето на никел во реонот 
Грачаница 

1974—1977 г. - 34. 

35. 

36. 

1974—1977 г. 

1974—1976 г. 

1973—1976 г. 

1974—1976 г. 

*) Во ТЕК што го разработуваат советските организа-
ции ќе бидат содржани мислења за целесообразноста на 
проширувањето на производството на челик. Според резул-
татите на ТЕК страните ќе Ја разгледаат можноста за со-
работка врз проширувањето на топилницата за челик со у-
реди за континуирано разлевање на челик. 

во обемот и во 
роковите спо-
ред договорот 
на организа-

циите на 
Страните . 

во обемот и во 
роковите спо-
ред договорот 
на организа-

циите на 
Страните 

во обемот и џо 
роковите спо-
ред договорот 
на организа-

циите на 
Страните 

Индустрија на градежни материјали 
32. Фабрика за цемент во Ос-

тружница — со капацитет од 
600 илј. тони годишно (печка 
5X75 m со капацитет од 1.600 
тони клинкер на ден) 

33. Фабрика за производство на 
делови и конструкции за мон-
тажен армиран бетон — со ка-
пацитет, од 100 илј. т 3 годиш-
но, Нови Сад 

1975—1976' г» 

1975—1976 Тф 
Бродоградба 
Бродоградилиште „Биела" — 
Бока Которска, изградба на 
сув док за 100 илј. тони и мо-
дернизација на бродогради-
лиштето 
Бродоградилиште „2. октобар" 
во Копар — изградба на сув 
док 

МашинограДба 
Здружено претпријатие за об-
работка на метали „Метинд" — 
Зрењанин — проширување на. 
фабриката за 30 илј. тони 
леани радијатори и 8 илј. тони 
котли и арматура годишно 

Земјоделство 
37. Индустриско-земјоделски ком-

бинат во Црвенка — силос со 
капацитет од 25 илј. тони со' 
сушилница со капацитет од 32 
тони на Час 

38. Земјоделски комбинат „Шид" 
во* Шид — силос за сончоглед 
до 45 илј. тони, со сушилница 
и технолошка опрема за про-
изводство на непречистено сон-
чогледово масло — со капаци-
тет од 350 тони дневно 

39. Силос за сончоглед — со ка-
пацитет од 30 илј. тони при 
фабриката „Витал", Врбас 

40. Индустриско-земјоделски ком-
бинат „1 мај", Апатин — ла-
дилник со волумен од 3 илј. 
тони 

1974—1976 г. 

1974—1976 г. 

1974—1976 г. 

1975—1976 г. 

1975—1976 г. 

1974—1976 г< 

1975—1976 & 
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41. Индустриско-земјоделски ком-
бинат „Халас Јозеф", Ада-Мол 
— ладилник со волумен од 5 
илј. тони 

42. Индустриско-земјоделски ком-
бинат „Агро-.Банат", Банатско 
Пландиште — ладилник со во-
лумен од 5 илј. тони 

43. Земјоделски комбинат „Кула" 
— бетонски силос за жита — 
со капацитет од 30 илј. тони 

Сообраќај 

1975 1976 г Метро во Загреб (проектирање) 1973—1975 г. 
) 

З а б е л е ш к а : Во рамките на кредитот добиен 
според оваа спогодба, овој список 

1975—1976 г. на претпријатијата и објектите 
/ двете страни можат да го преци-

зираат или да го изменат по 
1975—1976 г. одделни објекти. 

Плен 3 
Овој закон влегува во сила осмиот деи од денот на објавувањето во „Службен лист 

на СФРЈ". 

702. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ШЗ 
ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на 
федерацијата за 1973 година, што ја усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 23 јули 1974 година. 

ПР бр. 335 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 

ГОДИНА 

Член 1 
Во 1973 година потрошените средства и оства-

рените приходи изнесуваат: 
1) Вкупен износ на потро-

шените средства по би-
лансот на Буџетот Динари 32.878,498.788,85 

2) Вкупен износ на остваре-
ните приходи по билан-
сот на Буџетот Динари 33.011,512.005,31 

3) Остварен вишок на при-
ходите Динари 133,013.216,46 

ѕ Член 2 
Остварениот вишок на приходите од член 1 на 

оваа завршна сметка, во износ од 133,013.216,46 ди-
нари, се пренесува, во смисла на член 13 став 2 од 
Законот-за финансирање на федерацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/72, 63/72 и 71/73), во по-
стојаната буџетска, резерва на федерацијата за де-
лумно покритие на обврските според Буџетот на 
федерацијата за 1973 година што се пренесени во 
1974 година. 

Член 3 
Прегледот на извршените расходи и на оства-

рените приходи се наоѓа во Билансот на Буџетот 
на федерацијата за 1973 година, кој гласи: 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. РАСХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛ-* 
НИ ГРИЖИ 

04-2 04-2-2 Средства распоредени во одреден из-
нос за посебни намени (освен за ^ин-
вестиции) 

Вкупно основната намена 04 
113,000.000 
|13,000.000 

75,727.000 

75,727,000 

75,705.014,55 
75,705.014,5$ 
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1 2 3 4 5 в 

ОСНОВНА. НАМЕНА 07. РАБОТА ft А 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

07-2 07-2-1 Средства распоредени во одреден из-
нос за редовна дејност 534,058 130 572.946.327 572,103.447,30 

07-2-2 Средства распоредени во одреден из-
нос за посебни намени (освен за ин-
вестиции 450.184.860 470,714.684 455,711.948,83 

07-2-3 Средства распоредени во одреден из-
нос за општи општествени потреби 585,372 590 564,352.240 555,653.225,77 

Вкупно основната намена 07 1.569,615 580 1.608,013.251 1.583,463.621,90 

ОСНОВНА НАМЕНА 08. НАРОДНА 
ОДБРАНА 

• 

08-2 Средства распоредени во одреден из-
нос 13.600,000.000 13.600,000 ооо 13.897.820.525,76 

Вкупно основната намена 08 13.600,000.000 13.600,000.000 13.897,820.525,73 

ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО 

09-2 Средства распоредени во одреден износ 
Вкупно основната намена 09 2.000,000.000 2.000,000.000 2.000,000.000 

Вкупно основната намена 09. 2.000,000.000 2.000,000.000 2.000,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

10-2 Средства распоредени во одреден 
износ 5 151,000.000 5.527,464.000 5.527,437.178,97 

Вкупно основната намена 10 5.151,000.000 5.527,464.000 5.527,437.178,97 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

13-2 Средства распоредени во одведен 
износ 70,000.000 92,000 ООО ' 92,000.000 

Вкупно основната намена 13 ' 70,000.000 92,000.000 92,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАН-
СКИ ИНВЕСТИЦИИ 

14-2 Средства распоредени во одреден 
износ 271,904.000 286.768.480 304,486.480 

Вкупно основната намена 14 271,904.000 286,768.480 304,486.480 

ОСНОВНА НАМЕНА 15. ОБВРСКИ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОСНОВ НА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

• 

15-2 Средства распоредени во одреден 
* износ 836.000.000 744,000.000 744,000.000 

Вкупно основната намена 15 ! ' 836,000.000 744,000.000 744,000.000 
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16-2 

ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕН-
ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
Средства распореде™ во одреден 
износ 

Вкупно основната намена 16 

5.400,000.000 5.635,800.000 5.635,790.833,42 

5.400,000.000 5.635,800.000 5.635,790.833,42 

17-2 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

Средства распоредени во одреден 
износ 

Вкупно основната намена 17 

672,940.110 

672,940.110 

632,067.110 

632,067.110 

631,681.816,60 

631,681.816,60 

18-2 

ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТ-
СКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Средства распоредени во одреден 
износ 

Вкупно основната намена 18 

140,000.000 

140,000.000. 

500,000.000 

500,000.000 

500,000.000 

500,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 19. БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 

19-2 19-2-21 Средства распоредени во одреден 
износ 

Вкупно основната намена 19 

55,540.310 

55,540.310 

98,160.159 

98,160.159 

95,166.722,65 

95,166.722,65 

20-2 

ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДОМЕС-
ТОК НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Средства распоредени во одреден 
износ 

Вкупно основната намена 20 

65,000.000 

65,000.000 

65,000.000 

65,000.000 

65,000.000 

65,000.000 

ВКУПНО РАСХОДИТЕ (основни на-
мени од 04 до 20) 

Обврски по основ на издадени обвр-
зници 
Средства на кредитите на Народната 
банка на Југославија 

ВКУПНО РАСХОДИТЕ 

29.945,000.000 30.865,000.006 31.152,557.193,83 

— — • 325,941.595 

— 1.400,000.000 1.400,000.000 

29.945,000.000 32.265,000.000 32.878,498.788,85 

II. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

34 
35 

ВИД 3. ТАКСИ 
Конзуларни такси 
Царински такси 

Вкупно видот 3. Такси 

58,000.000 
42,000.000 

100,000.000 

58,000.000 
42,000.000 

100,000.000 

56,618.119,81 
43,166.772,85 

99,784.892,66 
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41 

61 

62 

ВИД 4. ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ЦА-
РИНСКИ ДАВАЧКИ 

411 Царини и посебни давачки 
412 Посебни такси на увезени стоки 
413 Посебни давачки при увоз на земјо-

делско-прехранбени производи 

Вкупно видот 4. Царини и посебни 
царински давачки 

9.443.000.000 9.971,500.000 9.978,283.011,52 
3.058,000.000 3.229,500.000 3.591,002.816,87 

100,000 000 100,000.000 157,025.108,10 

12.601,000.000 13.301,000.000 13.726,310.936,49 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИ-
ХОДИ 

Приходи на сојузните органи и орга-
низации 
Други разни приходи 

Вкупно видот 6. Приходи на сојуз-
ните органи и други разни приходи 

903,000.000 903,000.000 1.213,259.189,61 
86,000.000 86.000.000 97,156.986,55 

989,000.000 989,000.000 1.310,416.176,16 

ВИД 7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ б п -
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕД-
НИЦИ 

71 Придонеси од републиките и авто-
номните покраини 

711 Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 

712 Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

713 Придонес од Социјалистичка ЈРепуб-
лика Словенија 

714 Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Србија, без автономните покра-

. ини 
715 Придонес од Социјалистичка Репуб-

лика Хрватска 
716 Придонес од Социјалистичка Репуб-

лика Црна Гора 
717 Придонес од Социјалистичка Авто-

номна Покраина војводина 
718 Придонес од Социјалистичка Авто-

номна Покраина Косово 

Вкупно видот 7. Приходи од други оп-
штествено-политички заедници 

1.960,715.000 1.986,961.000 1.986,961.000 

871,232.000 882,892.000 882,892.000 

2.703,024.000 2.739,192.000 2.739,192.000 

4.273,596.000 4.330,796.000 4.330,796.000 

4.339,743.000 4.397,823.000 • 4.397,823.000 

325,684.000 330,040.000 330,040.000 

1.643,860.000 1.665,860.000 1.665,860.000 

137,146.000 141,436.000 141,436.000 

16.255,000.000 16.475,000,000 16.475,000.000 

Вкупно приходите (видови од 3 до 7) 29.945,000.000 30.865,000.000 31.611,512.005,31 

Средства на кредитите на Народната 
банка на Југославија 1.400,000.000 1.400,000.000 

ВКУПНО ПРИХОДИТЕ 

HI. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИ-
ХОДИТЕ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

Извршени расходи 
Остварени приходи 

Остварен вишок на приходите I 

29.945,000.000 32.265,000.000 33.011,512.005,31 

32.878,498.788,85 
33.011,512.005,31 

133,013.216,46 
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IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ 
ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ 

Пренесено во постојаната буџетска 
резерва на федерацијата — — 133,013.216,46 

Член 4 
Потрошените сродства по носителите, корисниците и поблиските намени, искажани се во посеб-

ниот дел на Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1973 година, кој е посебно отпечатен и 
е составен дел на оваа завршна сметка. 

Член 5 
Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ4'. 

703. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРС-
КИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА 

БОРЦИТЕ 

Се прогласува Законот за обврските на федера-
цијата за пензиите ка борците, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, иа седницата на Сојузниот собор од 
2о јули 1974 година. 

ПР бр 305 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието, на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Ц 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕН-

ЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ 

Член 1 
За обврските што ќе настанат во врска со стек-

нувањето на правото на пензија со определувањето 
на пензијата на учесниците на Народноослободител-
ната возна и на другите категории борци (во поната-
мошниот текст:- борци) и на членовите на нивните 
семејства и на членовите на семејствата на падна-
тите борци на кои тие права им се обезбедени спо-
ред одредбите од чл. 35 до 46 и 71 на Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72 — во 
понатамошниот текст: Законот), како и за пензиите 
што Сојузниот извршен совет до 31 декември 1972 
година по исклучок им ги призна, односно им ги 
определи во поголем износ на борците и на членовите 
на нивните семејства, на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници и на заедни-
ците ца пензиското и инвалидското осигурување (во 
.понатамошниот текст: Заедница), им се обезбедува 
надоместок од буџетот на федерацијата во случаите, 
во обемот и на начинот што се утврдени со овој 
закон. 

Федерацијата е должна да ја покрие разликата 
помеѓу пензијата што на борец односно ца член на 

неговото семејство и на член на семејството на пад-
нат борец би му припаѓала без примената на чл. 
35 до 46 и 71 на Законот и пензијата што им е опре-
делена со примената на тие членови. Ако на тие 
борци, односно на членовите "на нивните семејства 
не би им припаѓала пензија без примена на чл. 35 
до 46 и 71 па Законот, федерацијата е должна да го 
покрие целокупниот износ па определената пензија. 

Член 2 
Основите според кои се признава правото на на-

доместокот од член 1 на овој закон се: \ 
1) времето поминато во Народноослободителната 

борба, односно во активна и организирана работа за 
Народноослободителната борба, како и друго со него 
изедначено време засметано во пензискиот стаж во 
двојно траење (член 35 став 1, чл. 45, 46 и 75 став 
а на Законот); 

2) намалувањето на старосната граница за стек-
нување на правото на старосна пензија, односно 
признавањето на правото на старосна пензија на 
борците без оглед на годините на животот (член 
36 ст. 1 и 2 и чл. 45 и 46 на Законот); 

3) зголемувањето на пензискиот процент и зго-
лемувањето на пензијата во процент (чл. 39, 40, 45 
и 46 на Законот); 

4) инвалидската пензија на борците што како 
Инвалиди па трудот ја стекнале таа пензија врз ос-
нова на настанатата инвалидност поради која не мо-
желе да работат на својата работа повеќе од поло-
вина на полното работно време, без оглед дали мо-
желе да работат на друга соодветна работа со про-
фесионална рехабилитација или без таа рехабили-
тација (чл. 37, 45 и 46 на Законот); 

5) пензискиот основ што при одредувањето, од-
носно при усогласувањето на пензијата му се утвр-
дува на борец најмалку во височина што му одгова-
ра на просекот на личните доходи на работниците 
остварени во Југославија во последната година пред 
годината во која се остварува односно усогласува 
пензијата (член 38 став 4, член 42 став 2 и чл. 45 и 
46 на Законот); 

. 6) пензискиот основ што му се утврдува на борец 
според месечниот просек на личните доходи оства-
рени во последните пет години на осигурувањето 
пред остварувањето на правото на пензија (член 38 
став 1 и чл. 45 и 46 на Законот); 

7) семејната пензија определена од инвалидска 
односно од старосна пензија, пресметана на борците 
под поповолни услови со примена на чл. 35 до 40 
и чл. 45 и 46 на Законот; 

8) семејната пензија на членовите на семејства-« 
та на паднатите борци (член 71 пџ Законот); 
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Џ) старосните и семејните пензии што Сојузниот 
извршен совет по исклучок им ги призна на бор-
ците до 31 декември 1972 година, односно на члено-
вите на нивните семејства, што не исполнуваат за-
конски услови за стекнување на правото на пензија; 

10) старосните пензии што Сојузниот извршен 
совет до 31 декемцри 1972 година им ги определи во 
поголем износ на борците особено заслужни на по-
лето на револуционерната, политичката, научната, 
културната или општествената дејност, а кои ги ис-
полнувале со прописи предвидените услови за стекну-
вање право на пензија односно на семејна пензија 
на членовите на ̂ семејствата од тие лица. 

Член 3 
Обврската на федерацијата според основите од 

член 2 на овој закон ја сочинуваат: 
1) за основите од точ. 1, 3, 5 и б — разликата 

помеѓу признаената пензија и пензијата пресметана 
без примена на чл. 35 до 46 на Законот, со тоа што 
времето поминато во Народноослободителната војна 
се засметува во еднократно траење; 

2) за основот од точка 2 — целиот износ на 
признаената пензија до исполнувањето на старосна-
та граница од 60 години (маж) или 55 години (жена) 
ако правото на старосна пензија е признаено врз ос-
нова на член 3§ став 1 на Законот, односно до ис-
полнувањето на старосната граница од 65 години 
(маж) или 60 години (жена), ако правото на старос-
на пензија е признаено врз основа на член 36 став 
2 на Законот и ако осигуреникот ги исполнува ус-
ловите во поглед на навртениот стаж од член 9 
став 2 на Законот; ; 

3) за основот од точка 2 кога правото на старос-
на пензија е признаено врз основа на член 36 став 
2 на Законот, а осигуреникот не ги исполнува ус-
ловите во поглед на навртениот стаж од член 9 
став 2 на Законот, и за основот од точка 9 — целиот 
износ на признаената пензија; 

4) за основот од точка 4 — разликата помеѓу 
признаената пензија и пензијата што би била опре-
делена во случај на потполна неспособност за рабо-
та без примена на чл. 35 до 46 на Законот, со тоа 
што времето поминато во Народноослободителната 
војна се засметува во еднократно траење; 

5) за основот од точка 7 — разликата помеѓу 
признаената семејна пензија и семејната пензија 
пресметана без примена на чл. 35 до 46 на Законот, 
со тоа што времето поминато во Народноослободи-
телната војна се засметува во еднократно траење; 

6) за основот од точка 8 — разликата помеѓу 
признаената семејна пензија и семејната- пензија 
пресметана според должината на пензискиот стаж 
на загинатиот односно на умрениот борец, со тоа 
што времето поминато во Народноослободителната 
војна се засметува во еднократно траење — ако се 
исполнети условите за стекнување право на семејна 

-пензија од член 27 на Законот, односно целиот из-
нос на признаената семејна пензија — ако не се ис-
полнети наведените услови; 

7) за основот од точка 10 — разликата помеѓу 
признаената пензија и пензијата пресметана без при-
мена на чл. 35 до 46 на Законот, со тоа што времето 
поминато во Народноослободителната војна се зас-
метува во еднократно траење. 

При утврдувањето на износот на пензијата прес-
метана без примена на чл. 35 до 46 на Законот (став 
1 на овој член), Заедницата по службена должност 
ќе ги утврди додатните примања кон пензијата што 
инаку се утврдуваат на барање од странката (заш* 

титен додаток и др.), ако правата на тие додатни 
примања се утврдуваат без посебни услови (имотен 
цензус и ел.). 

Член 4 
Обврската на федерацијата ја сочинува и сраз-

мерниот дел на придонесите и на другите давања 
што се исплатуваат кон пензиите и сразмерниот дел 
на трошоците за спроведување на пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Сразмерниот дел на придонесите и на другите 
давања и на трошоците од став 1 на овој член се ут-
врдува така што врз вкупниот збир на износот на 
обврските од член 3 став 1 на овој закон се приме-
нува процентот што ќе се добие кога вкупниот из-
нос на сите пресметани придонеси и давања, и на 
другите трошоци од став 1 на овој член, во годи-
ната за која се врши пресметувањето, се стави во 
однос спрема вкупниот износ на сите пензии што 
ги исплатила Заедницата во таа година. 

Член 5 
Обврската на федерацијата од член 3 на овој 

•закон ра секоја пензија се утврдува од денот кога 
е остварено правото на пензија. При секоја промена 
на износот на пензијата обврските на федерацијата 
за секоја пензија повторно се утврдуваат. 

Федерацијата обезбедува сразмерен дел на сред-
ствата за усогласување на пензиите.' Височината на 
обврската на федерацијата по овој основ се прес-
метува така што за секоја пензија таа обврска се 
зголемува сразмерно на вкупното зголемување на 
пензијата што го утврдува Заедницата, без оглед на 
кој начиЦ е извршено усогласувањето. 

Обврската ма федерацијата од член 3 став 1 точ. 
1 и 3 до 7 на'овој закон трае додека трае правото на 
пензија на уживателот на старосна, инвалидска, од-
носно на семејна пензија, а обврската од став 1 то-
чка 2 на тој член — до навршување ка определе-
ните години на живот од член 9 ст. 1 и 2, во врска 
Со член 36 ст. 1 и 2 на Законот. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член tee приме-
нуваат и при определувањето на износот на пензи-
јата што во целина е обврска на федерацијата (член 
3 став 1 точка 2), со тоа што пензијата што би му 
припаѓала на борецот? без примена на чл. 35 до 46 
на Законот, се смета како осигуреникот да ги навр-
т и л годините на живот од член 3 став 1 точка 2 на 
овој закон. 

Член 6 
Ако Заедницата со СВОЈ а одлука утврди* на опре-

делени работни места стажот на осигурувањето да 
се смета со зголемено траење со соодветно намалу-
вање на старосната граница (член 56 став 3 на За-
конот) и тоа зголемување на стажот, односно нама-
лувањето на старосната граница да се смета ретро-
активно, или ако со закон е утврдено така да се 
смета стажот и да се намалува старосната граница 
за одделни категории осигуреници. Заедницата по 
службена должност, врз основа на расположивата 
документација ќе го пресмета стажот и ќе изврши 
намалување на старосната граница на уживателите 
на пензија — борци, та по така пресметаниот стаж 
и намалената старосна граница ќе утврди дали по-
стои и колкава е обврската на федерацијата според 
така пресметаната пензија. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува 
и во поглед на работните места .утврдени со пропи-
е л е што важеа до 31 декември 1972 година (член 75 
став 1 на Законот). 
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Одредбата на став 1 од овој член согласно се 
применува и кога за одделна категорија осигурени-
ци со закон или со општествен договор се утврдени 
поповолни услови за стекнување право на пензија. 

Член 7 
Обврските на федерацијата од чл. 3 и 4 на овој 

закон и пресметката на обврските на федерацијата 
според чл. 3 до 5 на овој закон се утврдуваат врз 
основа на податоци од евиденцијата и методоло-
гијата што ги пропишува Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди, по при- . 
бавено мислење од Сојузниот секретаријат за ф и -
нансии, Сојузниот комитет за труд и вработување 
и од Сојузот на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија. 

Пресметување на обврските на федерацијата 
според чл. 3 до 5 на овој закон врши Заедницата, 
во согласност со Сојз^зот на заедниците на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Југославија. 

Член 8 
Барањето за исплата на обврските на федераци-

јата Заедницата го поднесува до Сојузниот секретари-
јат за финансии во рокот што важи за донесување-
то на завршната сметка. 

Барањето од став 1 на овој член го содржи 
вкупниот износ на обврските утврден според чл. 3 
и 4 на овој закон и податоците за секоја пензија, 
утврдени врз основа на евиденцијата од член 7 на 
овој закон. 

Член 9 
Средствата за извршување на обврските на фед-

е р а ц и ј а т а според овој,закон за годината за која 
Се донесува буџетот на федерацијата се утврдуваат 
врз основа на: 

1) износите па средствата утврдени за п р е т о -
чел едната година, зголемени за процентот за кој, врз 
основа на одлуката за усогласување на пензиите, се 
зголемени сите пензии на подрачјето^* Заедницата 
за годината што и претходи на годината за Koja се 
донесува буџетот на федерацијата; 

2) стапката на ^растежот и стапката на намалу-
вањето на бродот на уживателите на пензија — бор-
ци за последните две години; 

3) стапката на растежот на трошоците на ж и - / 

потот БО годината што и претходи на годината за 
која се донесува буџетот На федерацијата. 

Член 10 
Конечна пресметка на обврските на федераци-

јата според чл. 7 и 8 на овој закон се врши во рок 
од 60 дена од денот на доставувањето на барањето 
од Заедницата. Во тој рок се врши и исплатување 
на средствата што федерацијата и ги должи на За -
едницата, односно враќање на средствата што Заед-
ницата повеќе ги примила во вид на аконтација. 

До утврдувањето на конечниот износ на обврс-
ките на федерацијата за годината за која е донесен 
буџетот на федерацијата, Заедницата има право на 
аконтација што се исплатува месечно, и тоа најдоц-
на до 25-ти во месецот за наредниот месец. Аконта-
цијата се исплатува .во височина на делот на изно-
сот утврден во смисла на член 9 на овој закон. 

Заедницата е должна да и ги надомести на ф е -
дерацијата износите примени по основ на обврските 
на федерацијата за кои со контрола ќе се утврди 
дека не и припаѓаат, и тоа во-рок од 30 дена од де-
нот на приемот на наодот на контролата. 

Член 11 
Федерацијата, односно Заедницата плаќаат ка -

мата од 80Vo ако во роковите предвидени во член 10 
на овој закон не ги уплатат износите што ги должат. 

Член 12 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок Заедницата ако даде неточни 

податоци односно неточен износ на обврските на фе-
дерацијата (чл. 8 и 10 на овој закон). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во Заедницата со парична 
казна од 2.000 до 10.000 динари. 

Член 13 
Работите во врска со планирање на обврските 

на федерацијата и со контрола на поднесените ба-
рања за исплата, ги врши Сојузниот секретаријат за 
финансии, во соработка со Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди и со Сојуз-
ниот комитет за труд и вработување. 

Исплата на обврските на федерацијата се врши 
од буџетот на федерацијата по налог на Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Член 14 
Одредбите на чл. 4 до 13 на овој закон сообраз-

но се применуваат врз обврските на федерацијата 
по основ на додатокот кон пензијата што им припа-
ѓа на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
во смисла на чл. 9 до 14 на Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" („Службен лист ћа СФРЈ", бр 67/72 и 40/73), 
на шпанските борци — во смисла на чл. 10 до 15 на 
Законот за основните права на борците на Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72 и 40/73), односно на народните хе-
рои — во смисла на чл. 10а до 10д на Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден на 
народниот херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 21/74). 

Член 15 
На Заедницата на пензиското и инвалидското 

осигурување на Црна Гора, покрај средствата од чл. 
3 и 4 на овој закон, во буџетот на федерацијата fi 
се обезбедуваат и посебни наменски дополнителни 
средства. 

Износот на наменските дополнителни средства од 
став 1 на овој член се утврдува секоја година во ви-
сочина на разликите помеѓу приходите на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Црна Гора пресметани според просечната стап-
ка на оптоварувањето со придонесите за пензиско 
и инвалидско осигурување во Југославија и вкупни-
те расходи за пензиското и инвалидското осигурува-
ње во Црна Гора. 

При определувањето на вкупните расходи за 
пензиското,и инвалидското осигурување на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Црна Гора не се земаат предвид расходите што се 
покриваат од буџетот на федерацијата. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

704. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈОТ 
НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОД-

НОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за Музејот ра револуци-
јата на народите и народностите на Југославија, што 
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го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 23 јули 1974 
година. 

ПР бр. 339 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА МУЗЕЈОТ * А РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ 

И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Музејот на Резолуцијата на народите и народ-

ностите на Југославија (во натамошниот текст: Му-
зејот) е установа од заеднички интерес за сите наро-
ди и народности на Југославија. 

Врз Музејот се применуваат прописите што ва-
жат за организациите на здружениот труд, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Музејот има својство на правно лице., 
Седиштето на Музејот е во Белдеад. 

Член 2 - • _ . 
Музејот собира, средува, обработува и излага 

предмети и документи од историјата на работничко-
то движење на Југославија, на Народноослободи-
телната војна и .Револуцијата и од изградбата на 
социјалистичкото самоуправно општество; ја запо-
знава јавноста со развојниот пат, со стремежите и 
со борбата на работничката класа на Југославија и 
ти негува спомените на големите настани и светлите 
ликови од борбеното минато на народите и народ-
ностите на Југославија оо цел за воспитувале на но-
вите* поколенија во духот на револуционерното нас-
ледство »а нашите народи и народности. 

Член 3 
Во извршувањето на задачите од член 2 на овоЈ 

закон Музејот организира и поставува постојана из-
ложба и приредува повремени тематски изложби; 

..соработува со соодветните музеи и одделенија на 
одделни музеи и со научни и други установи, во зем-
јата и во странство; објавува, по потреба, публика-
ции (зборници на трудови, каталози, водичи, разглед-
ници, дијалозитиви, киностории и ел.); врши конзер-
вации и други работи заради зачувување и заштита 
на музејските материјали; врши други работи од ин-
терес за запознавање и популаризирање на придобив" 
ките од борбата на работничкото движење, од Народ-
ноослободителната борба на народите и народнос-
тите'на Југославија и од социјалистичкиот развој на 
Југославија. 

Музејот соработува со музеите на Револуцијата 
и на Народноослободителната борба на народите и 
народностите во републиките и автономните покра-
ини. 

Член 4 
. Заради извршување на работите и задачите од 

член 2 на овој закон, Музејот склучува договор со 
Сојузниот комитет за наука и култура, со кој се ут-
врдуваат програмата и обемот на работите што ќе ш 
вриш Музејот, роковите за нивното извршување и 
износот на средствата потребни за извршување на 
утврдените работи и задачи. 

/Член 5 
Средствата за финансирање на задачите и рабо-

тите на Музејот што се утврдуваат со договорот од 
член* 4 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата. 

Член 6 
Во одлучувањето за работите определени со овој 

закон учествуваат во органот на управувањето со 
Музејот и претставници на заинтересираните органи 
и организации кои, врз основа на претходна спогод-
ба на Музејот со тие органи и организацији, се утвр-
дуваат со статутот на Музејот. 

Претставниците на органите и организациите од 
став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето за 
извршувањето на задачите на Музејот, за основната 
намена на користењето на средствата за извршување 
на тие задачи и за донесувањето на програма за раз-
вој и програма за работа на Музејот. 

Член 7 
Начинот и постапката на одлучувањето за рабо-

тите од член 6 на овој закон се уредуваат со стату-
тот на Музејот, во согласност со законот. 

Се смета дека при одлучувањето за работите од , 
член <> став 2 на овој закон е постигната согласност 
ако за определено прашање гласало мнозинство 
претставници на органите и организациите од член б 
став 1 на овој закон и мнозинство членови на орга-
нот на управувањето од редот на членовите на ра-
ботната заедница на Музејот. 

Ако при одлучувањето за прашањата од член в 
став 2 не се постигне согласност, конечна одлука за 
тие прашања донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Директорот на Музејот го поставува и разрешу-

ва од должност Сојузниот извршен совет. 
, Директорот на Музејот е одговорен пред Сојуз-
ниот извршен совет за законитоста на работата на 
Музејот и за извршувањето на задачите и работите 
од член 2 на овој закон. 

Ако при одлучувањето за работите од член б 
став 2 на овој закон директорот на Музејот утврди 
дека општ или поединечен акт на органот на упра-
вувањето со Музејот, освен акт донесен во управна 
постапка и акт по кој* за одлучување е надлежен 
будот, е во спротивност со законот, ќе го предупреди 
•за тоа органот на управувањето. Ако органот на уп-
равувањето и по предупредувањето ќе остане при 
својот акт, директорот е должен таквиот акт да го 
запре од извршување и за тоа, во рок од три ден^, 
да го извести Сојузниот извршен совет. 

До донесувањето на одлука на Сојузниот извр-
шен совет не може да се изврши актот на органот на 
управувањето, со Музејот чие запирање е извршено. 

Ако Сојузниот извршен совет не донесе одлука 
За поведување постапка за оценување на закони-
тоста на актот од став 3 на овој член во рок од 30 
дена од денот на запирањето, престанува да важи 
одлуката на директорот за запирање на извршува-
њето на тој акт. \ 

Член 9 
Надзор над работата на Музејот врши Сојузниот 

Комитет за наука и култура. 
Сојузниот комитет за наука и култура има пра-

во и должност да ти разгледува програмите за раз-
вој на Музејот, Програмите за работа на Музејот и 
извршувањето на задачите на Музејот. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член 
Сојузниот комитет за наука и култура може да бара . 
од Музејот извештај за извршувањето на задачите 
и работите на Музејот и известувања и податоци за 
организацијата и функционирањето на Музејот, за 
создавањето услови за унапредување на неговата 
работа и 'зџ обезбедувањето средства и други услови 
за остварување (на задачите на Музејот, . 
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Ако утврди дека со вршењето на работите на 
Музејот не се обезбедуваат или не се обезбедуваат 
во потребна мера задачите на Музејот утврдени со 
овој закон, Сојузниот комитет за наука и култура 
ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет заради 
преземање соодветни мерки. 

Член 10 
Музејот на Револуцијата на народите на Југо-

славија, основан со Уредбата за обновувањето и ра-
ботата на Музејот на Револуцијата на народите на 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/60), ја 
продолжува работата под називот Музеј на Револу-
цијата на народите и народностите на Југославија, 
со задачите и положбата утврдени со овој закон. 

Член И 1 I 
Статутот на Музејот и неговите (измени и допол-

ненија ги потврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 12 
Внатрешната организација и работата Музејот 

ќе ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за обновувањето и ра-
ботата на Музејот на Револуцијата на народите на 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/60). 

Член 14 
Озој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

705. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНЕСУ-
ВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СТРАНСКИ 
СРЕДСТВА ЗА МАСОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ И 
ЗА СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ 

ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за внесувањето и расту-
рањето на странски средства за масовно комуници-
рање и за странската информативна дејност во Ју-
гославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на* 
седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 го-
дина. 

ПР бр. 325 
23 јули 1974 година > 

Белград 
- Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СТРАН-
СКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ 
И ЗА СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ 

ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Уводпи одредби 

Член 1 
Внесувањето во Југославија, растурањето и ши-

рењето на странски печат и на други средства за 

јавно информирање и масовно комуницирање и по-
ложбата* на странските информативни установи и 
на претставниците на странски средства за инфор-
мирање се уредуваат со овој закон, ако со посебен 
закон или со меѓународен договор не е определено 
поинаку. 

Заради посестрано меѓусебно запознавање на 
Југославија со другите земји, странските информа-
тивни установи и претставниците на странски сред-
ства за информирање уживаат во Југославија, спо-
ред начелото на реципроцитет, посебни погодности 
за поширока размена на информации и комуника-
ции, во согласност со начелата на овој закон. 

Член 2 
Странските информативни ^установи и претстав-

ниците на странски средства за информирање се 
должни во вршењето на информативната дејност да 
се придржуваат кон прописите на Југославија и да 
постапуваат во согласност со меѓународните обичаи, 
во духот на почитувањето на вистината, човечките 
права и развивање на мирољубива соработка меѓу 
народите и државите. 

Член 3 
Комуницирањето со странство, со користење на 

средствата за јавно информирање и комуницирање, 
е слободно. 

Размената на информации помеѓу Југославија и 
другите земји може да се ограничи, во случаите 
предвидени во законот, заради заштита на независ-
носта, безбедноста и слободниот развој на земјата, 
почитување на слободите и. правата на човекот, на 
јавниот ред и морал, како и заради развивање на 
меѓународната соработка во духот на Повелбата на 
Обединивте нации. 

Злоупотребата на слободата на јавното инфор-
мирање и комуницирање повлекува одговорност 
предвидена со законот. 

П. Странски печат 

Член 4 
Под странски печат (странски печатени работи), 

во смисла на овој закон се подразбираат периодич-
ните публикации (весници и други листови, списак 
.нија, билтени и слично) и други публикации (книги, 
брошури, списи, каталози, проспекти, плакати, 
летци, слики, географски карти, цртежи со текст 
ида без текст, музички ноти со текст или објасну-
вање и други слични работи), кои се печатени или 
на друг начин се умножени во странство, како и ра-
ботите што се печатени или на друг начин умно-
жени во Југославија од страна на странски издавач 
или по негов налог, односно за негова сметка. 

Како странски печатени работи, во смисла на 
овој закон се сметаат и билтените на странските 
дипломатски и конзуларни претставништва во Југо-
славија ако се растураат надвор од дипломатскиот 
кор или од кругот на определени државни функци-
онери, органи и организации, што ќе ги определи 
Сојузниот комитет за информации. 

Како странски печатени работи, во смисла на 
ОВОЈ закон, се сметаат и билтените што ги издаваат 
странски информативни установи во Југославија. 

Како странски печатени работи не се сметаат, 
во смисла на овој закон, печатени или на друг на-
чин, умножени странски печатени работи кои исклу-
чиво служат како упатства за користење апарати 
или за употреба на лекови, како и техничка доку-
ментација, ценовници, покани и слично, ако имаат 
вообичаена содржина. 

Член 5 
Билтените што .во Југославија ги-издаваат ди-

пломатските или- конзуларните претставништва мо-
жат да содржат само известувања што служат за 
запознавање на нивните земји. 



Петок, 2 август 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА C'I>FJ Број 39 — Страна 1293 

На секој примерок од билтените од став 1 на 
овој член се назначуваат називот и# адресата на ди-
пломатското Односно конзуларното претставништво, 
називот и адресата на издавачот и печатарот, бро-
јот на умножените примероци и местото и датумот 
на печатење односно умножување. , 

Член б * 
Внесувањето на странски печатени работи во 

Југославија е слободно. 
По исклучок, за внесување заради растурање 

или за растурање странски печатени работи кои 
според својата содржина им се наменети на граѓа-
ните на Југославија, потребна е дозвола. 

Дозволата од став 2 на овој член је издава Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, и тоа по-
себно за секоја странска печатена работа. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 
за периодични публикации дозвола може да се из-
даде на определено Бреме. / 

За внесување и растурање на странски печатени 
работи што ги издаваат Обединетите нации и спе-
цијализираните агенции на Обединетите нации, не 
е потребна дозволата од став 2 на овој член. 

Член 7 
Со внесување во Југославија на странски печа-

тени работи заради растурање можат да се занима-
ваат организациите на здружениот труд кои ќе до-
бијат дозвола за тоа според пропис на републиката, 
односно на автономната покраина на чија терито-
рија е нивното седиште и кои, во согласност со за-
пишувањето во судскиот регистар, вршат работи на 
увоз на странски печатени работи, ако со овој за-
кон не е определено поинаку. " 

Член 8 
Организацијата на здружениот труд овластена 

за внесување на странски печатени работи (член 7) 
е должна за секоја внесена странска печатена ра-
бота, наменета за растурање, да го извести Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи и тоа вед-
наш кога ќе ја прими. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 
на овој член е должна да му достави на Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи, на негово ба-
рање, веднаш на увид примерок од внесената стран-
ска печатена работа. '* i 

Член 9 » ! 

Странски печатени работи можат да растураат 
организации на здружениот труд кои ќе добијат,до-
звола за тоа според пропис на републиката односно 
на автономната покраина на чија територија е нив-
ното седиште. 

• Член 10 
Странски печатени работи наменети за саеми 

или за културни, научни, стопански, спортски и 
слични приредби кои се одржуваат во Југославија 
можат, покрај организациите на здружениот труд од 
член 7 на овој закон, да внесуваат и други домашни 
и странски организации кои учествуваат на тие са-
еми односно приредби, ако странските печатени ра-
боти се однесуваат на изложените предмети или на 
темава на приредбата, односно саемот. 

Странските Цечатени работи од став 1 на овој 
член не можат да се растураат на саеми, односно на 
приредба пр£д да му ги пријави организацијата на 
здружениот труд, односно друга организација од 
став 1 на овој член која ги внела, поединечно оз-
начени, на органот определен со републички одно-
сно покраински пропис. 

Организацијата на здружениот труд, односно 
друга организација од став 1 на свој член е должна, 
на органот определен со републички односно покра-
ински пропис, на негово барање, веднаш да му до-
стави на увид примерок од внесената странска пе-
чатена работа, 

Член 11 
По исклучок на одредбата од член 7 на овој за-

кон, дипломатските и конзуларните претставништва 
и странските информативни установи во Југосла-
вија можат, врз осиона на посебна дозвола, да вне-
сат заради растурање во Југославија одделни пери-
одични и ^периодични публикации што се издаваат 
во нивната земја. 

Дозволата од став'1 на овој член ја дава Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи, по слободна 
оцена и тоа посебно за секоја публикација. 

Во дозволата од став 2 на овој член се назначу-
ваат особено називот на публикацијата, на кој ја-
зик публикацијата е печатена, датумот и местото на 
издавање на публикацијата и бројот на примероците 
што можат да се внесат во Југославија. 

Во поглед на публикациите од став 1 на ОВОЈ 
член внесени во Југославија сообразно важат од-
редбите на член 8 од овој закон. 

По исклучок од одредбата на член 9 од овој за-
кон, дипломатските и конзуларните претставништва 
и странските информативни установи во Југославија 
можат исклучиво непосредно да ги растурат во Ју-
гославија публикациите од став 1 на овој член. На 
тој начин дипломатските и конзуларните претстав-
ништва можат да ги растураат во Југославија и бил-
тените што ги издаваат во Југославија (член 5). 

Член 12 
Печатар во Југославија може странска печатена 

работа да умножи само врз основа на дозвола од 
органот определен со пропис на републиката одно-
сно на автономната покраина на чија територија се 
наоѓа неговото седиште. 

Печатарот што умножил странска печатена ра-
бота е должен на органот определен со пропис на 
републиката односно на автономната покраина, на 
негово барање, веднаш да му достави на увид при-
мерок од умножената странска печатена работа. 

Под печатар, во смисла на овој закон, се под-
разбира организација на здружениот труд, како и 
секое друго лице што печати или на друг начин ќе 
умножи печатена работа. 

Одредбата на став 1 од овој член не се приме-
нува врз билтените што'ги издаваат дипломатски-
те и конзуларните претставништва во Југославија. 

Член 13 
Се забранува внесување во Југославија и рас-

турање на странски печатени работи со кои: 
1) се нарушуваат основите на социјалистичкото 

самоуправно општествено уредување на Југославија 
и безбедноста на земјата; 

2) се пропагира или поддржува агресија или друг 
акт против човечноста, меѓународното право или це-
лите на Обединетите нации, или на друг начин се 
загрозува мирот или рамноправната меѓународна со-
работка; 

3) се нарушува одржувањето и развивањето на 
пријателските ондоси помеѓу Југославија и другите 
земји; 

4) се навредуваат честа и угледот на народите 
и народностите на Југославија, на Собранието на 
СФРЈ, Претседателот на Републиката, Претседател-
ството на СФРЈ, на претседателствата и собранијата 
на републиките и на автономните покраини; 

5) се изнесуваат или пренесуваат невистинити 
или алармантни вести со кои се загрозува јавниот 
ред и мир или се вознемирува јавноста; 

6) тешко се навредува моралот; 
7) му се нанесува дггета на воспитувањето на 

децата и младината; 
8) се објавуваат документи или податоци штетни 

за водењето на кривичната постапка во Југославија. 
По исклучок, државните органи, научните и ар-

хивските установи можат, заради проучување во 
рамките на својата дејност да внесат во Југославија 
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странска печатена работа која има содржина од став 
1 на овој член, ако за тоа добијат дозвола што Ло 
слободна оцена ја дава Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Условите и начинот на користење на внесените 
странски печатени работи 'од став 2 ра овој член, 
како и користењето и објавувањето на резултатите 
добиени врз основа на проучувањето на таквите 
странски печатени работи, државните органи, науч-
ните и архивските установи ги регулираат со општ 
акт. 

Член 14 
Странска печатена работа ќе се одземе без на-

доместок: 
1) ако заради растурање се внесе во Југославија 

без дозвола, а за нејзино внесување е потребна до-
звола (член 6 став 2 и член 11 став 1); 

2) ако заради растурање ќе ја внесе во Југо-
славија организација на здружениот труд, друго 
правно лице или поединец што не се овластени за 
тоа (член 7 и член 10 став 1); 

3) ако~ ја растура организација на здружениот 
труд, друго правно лице или поединец што не се ов-
ластени за тоа или ако се растура пред да му се 
пријави на надлежниот орган (член 9 и член 10 став 
2) или ако се растура спротивно на одредбата од 
член 11 став 5 на овој закон; 

4) ако внесувањето или растурањето во Југосла-
вија е забрането со рентине (член 59), освен ако 
по дозвола од надлежниот орган е внесена заради 
употреба од страна на државен орган, научна и ар-
хивска установа (член 13 став 2); 

5) ако во Југославија ја умножува печатар без 
дозвола од надлежниот орган (член 12) или ако неј-
зината содржина е спротивна на одредбите од член 
5 став 1 и член 52 на овој закон. 

III. Странски филм и други странски средства за 
масовно комуницирање 

Член 15 
Под странски филм во смисла на овој закон, се 

подразбира секој филм произведен во странство и 
филм што во Југославија самостојно го произвело 
странско правно лице или странски државјанин. 

Како странски филм, во смисла на овој закон, 
се смета и филм произведен во Југославија во ко-
продукција на странски и домашен копродуцент ако, 
според прописи на републиката односно на автоно-
миата, покраина на чија територија е седиштето на 
домашниот копродуцент, тој филм не се смета како 
домашен филм. 

Член 16 
Странско правно лице и поединец можат во Ју-

гославија да снимаат телевизиски, документарни и 
други информативни филмови врз основа на дозво-
ла од органот определен со пропис на републиката 
односно на автономната покраина на чија терито-
рија се има намера да се снимаат такви филмови. 

Акр се има намера да се снима филм на тери-
торија на две или повеќе републики односно авто-
номни покраини, дозвола за снимање дава надлеж-
ниот орган во републиката односно во автономната 
покраина на чија територија ќе започне снимањето, 
во согласност со надлежниот орган во републиките 
односно во автономните покраини во кои се има 
намера снимањето да продолжи. 

Странско правно лице односно поединец што има 
намера да снима филм во Југославија, е должен за-
ради добивање дозвола да поднесе пријава до ор-
ганот од став 1 на овој член во која ќе-наведе по-
датоци за местото и времето на снимањето. Кон 
пријавата се приложува и сценарио или синопсис 
на снимањето. 

Одредбите иа ст. 1 до 3 на овој член не се при-
менуваат врз снимањето на актуелните настани што 
непосредно се снимаат без сценарио односно синоп-
сис, ако- тоа не им е спротивно, на интересите на 
Југославија. 

Поблиски, прописи за снимањето во смисла на 
одредбите на ст. 1 до 4 од овој член донесува Со* 
јузниот извршен совет. 

Член li 
Организацијата на здружениот труд или друга 

организација односно орган што во Југославија вне-
сол странски филм и производителот на странски 
филм произведен во Југославија (член 15), должни 
се веднаш по внесувањето на филмот во Југосла-
вија односно по завршувањето на филмот произве-
ден во Југославија да го известат за тоа органот опре-
делен со пропис на републиката односно на авто-
номната покраина и да наведат определени податоци 
за филмот и за неговата содржина. 

Организацијата, органот, односно производителот -
на странски филм од став 1 на овој член е должен 
на органот определен со пропис на републиката од-
носно на автономната покраина, на негово барање, 
да му достави копија од филмот на увид. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се при-
менуваат врз филмовите наменети за прикажување 
на телевизија, ако тие исклучиво содржат актуелни 
информации што не им се спротивни на интересите 
на Југославија. 

Член 18 
Внесувањето, прометот и јавното прикажување 

во Југославија на странски филмови се уредуваат 
со пропис на републиката односно на. автономната 
покраина на чија територија филмот се внесува, од-
носно на чија територија филмот се пушта во про-
мет, односно се прикажува, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 19 
Се забранува внесување, промет и Јавно прика-

жување на странски филмови со кои се врши некое 
од дејствијата од член 13 став 1 на овоЈ закон. 

Во поглед на внесувањето во Југославија фил-
мови чие внесување е забрането, сообразно важи 
одредбата на член 13 став 2 од овој закон. 

Член 20 
Копии на странски филм ќе се одземат без на-

доместок: 
1) ако ги внесе во Југославија организација на 

здружениот труд, друго правно лице, орган или по-
единец, спротивно на овој закон или на прописите 
на републиката односно на автономната покраина 
(член 18); 

2) ако странскиот филм се внесе во Југославија 
или јавно се прикаже или се пушти во промет иако 
тоа е забрането со решение (член 59). 

Член 21 
Се забранува емитување преку телевизија, од-

носно преку радио на странски филм, на друг ви-
деоматеријал и аудитивен материјал со кои се врши 
некое од дејствијата од член 13 став 1 на овој закон. 

Член 22 
Се забранува внесување, растурање и јавна ре-

продукција на странски дијапозитиви, фонограми, 
видеограми и други слични средства, внесување и 
растурање на странски филмови за приватно при-
кажување, како и внесување, растурање и јавна 
употреба на значки и други предмети од странско 
потекло со кои се врши некое од дејствијата од 
доен 13 став 1 на овој закон. 
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Член 23 
- Странски телевизиски филм и други материја-

ли, средства и предмети од чл. 21 и 22 на овој закон 
можат да се одземат без надоместок ако нивно еми-
тување, внесување, растурање, јавна репродукција 
односно јавна употреба е забранета со решение 
(член 59). 

Член 24 
Странското потекло на филм и на други мате-

" риј али, средства и предмети од чл. 21 и 22 на овој 
закон се определува во смисла на член 15 од овој 
закон. 

IV. Претставници на странски средства за инфор-
мирање 

Член 25 
Претставници на странски средства за инфор-

мирање, во смисла на овој закон, се дописништвата 
, и постојаните дописници на странски новински аген-

ции и на странски периодични публикации во Ју-
. гослазија. 

Се сметз дека постои дописништво на странска 
новинска агенција,/односно на странски периодични 
публикации (странско дописништво) ако странска 
новинска агенција или странска периодична публи-
кација имаат во Југославија најмалку двајца посто-
јани дописници кои поврзано вршат информативна 
дејност, или еден постојан дописник и најмалку 
двајца постојани службеници. 

Член 26 
Под странска новинска агенција, во смисла на 

овој закон, се подразбира претпријатие или установа 
чие главно седиште е во странство и чија основна 
дејност е собирање и растурање на информации за-
ради редовно известување на јавноста. 

Со странска новинска агенција се изедначуваат 
странска радио-станица, радио-телевизиска станица, 
телефото-станица, фото-агснција, странско претпри-
јатие за снимање филмски новини и друго странско 
претпријатие или установа која се занимава со со-
бирање и растурање на информации. 

Член 27 
Како постојани дописници на странски новински 

агенции и на странски периодични публикации (по-
стојани странски дописници) се сметаат дописниците 
на странски, новински агенции или на странски пе-
риодични публикации, фото-репортерите и филмски-
те и телевизиските сниматели што работат за стран-
ска новинска агенција односно за странска перио-
дична публикација, без оглед на тоа дали се стран-
ски или .југословенски државјани, а на кои тоа им 
е единствено занимање, ако се определени во тоа 
својство да вршат дејност и да престојуваат во Ју-
гославија подолго време од 30 дена. 

Странските новински агенции и странските пе-
риодични публикации можат за вршеле на инфор-
мативната дејност во југославија да имаат соработ-
ници, странски или југословенски државјани на кои 
таа дејност не им е единствено занимање, ако се 
определени во тоа својство да вршат дејност и да 
престојуваат во Југославија подолго време од 30 
дена. 

Член 28 
Странските дописништва, постојаните странски 

дописници и постојаните службеници на странските 
дописништва не можат својата дејност да ја вршат 
пред да се регистрираат ка ј Сојузниот комитет за 
информации. 

Барање за регистрирање на странско дописниш-
тво и на постојан странски дописник поднесува 
главната дирекција на странската новинска агенци-
ја или на странската периодична публикација, а ба-
рање за регистрирање на постојан службеник на 
странско дописништво — раководителот на стран-
ското дописништво. 

За регистрирање на странско дописништво, на 
постојан странски дописник и постојан службеник 
на странско дописништво решение донесува Сојуз-
ниот комитет за информации. 

Решението за барањето за регистрирање од став 
1 на овој член се донесува по слободна оцена и не 
се образложува. 

Член 29 
По барање од странска новинска агенција од-

носно странска периодична публикација можат како 
нивни постојани дописници во Југославија да се ре-
гистрира јат и нивните дописници во .некоја друга 
земја кои одвреме навреме престојуваат во југосла-
вија заради вршење на информативна дејност. 

За време на престојот во Југославија должни-
ците од став 1 на овој член имаат исти права и об-
врски како и другите постојани странски дописници. 

Член 30 
Странските новински агенции и странските пери-

одични публикации можат во Југославија да имаат 
и привремени дописници. / 

Како привремени дописници се сметаат дописли-
ците на странски новински агенции или на странски 
периодични публикации определени во својството на 
дописник да престојуваат во Југославија пократко 
време од 30 дена. 

Член 31 
Барањето за регистрирање на странско дописни-

штво содржи наз&в на странската новинска агенција 
односно на странската периодична публикација која 
установува дописништво, назначување на седиштето 
на дописништвото и,име и презиме на постојаниот 
странски^ дописник кој ќе раководи со дописниш-
твото и ќе одговара за неговата работа. 

Барањето за регистрирање на постојан странски 
дописник, било тој да ја врши информативната деј-
ност самостојно или во рамките на странското до-
писништво. мора да ги содржи следните податоци: 

1) име и презиме на дописникот, 
2) датум, место и држава во која е роден, 
3) државјанство. 
4) назив на странската новинска агенција, одно-

сно на странската периодична публикација за која 
дописникот работи. 

5) држава, место и датум на издавањето и број 
на патната исправа на дописникот, односно број ка 
личната карта ако .дописникот е југословенски др-
жавјанин, 

6) место и адреса во странство, ако дописникот 
одвреме навреме престојува и врши информативна 
дејност во Југославија (член 29). 

Барањето за регистрирање на постојан службе-
ник на странско дописништво ги содржи податоци-
те од точ. 1 до 5 став 2 на овој член и назначување 
на работното место на кое' ќе работи службеникот. 

Кон барањето за регистрирање на лицата од ст. 
2 и 3 на овој член се прилагаат две фотографии и 
дозвола за престој во Југославија, ако односното 
лице не е југословенски државјанин. 

Член 32 
Решението за регистрирање на странско допис-

ништво односно на постојан странски дописник се 
издава со рок на важење од 2 години 
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Член 33 4 

На странско дописништво, односно на постојан 
странски дописник може по истекот на две години 
работа во Југославија правото да врши информатив-
на дез ност да му се продолжува за по две години. 

Заради продолжување на правото на вршење 
информативна дејност на странско дописништво од-
носно на постојан странски дописник во Југославија, 
странската новинска агенција односно странската 
периодична публикација поднесува до Сојузниот ко-
митет за информации барање за продолжување на 
работата на дописништвото односно на дописникот, 
најдоцна на 15 дена пред истекот на времето за кое 
има право да врши информативна дејност. 

Во барањето од став 2 на овој член мораат да се 
наведат и промените на податоците наведени во ба-
рањето за регистрирање на странско дописништво 
односно на постојан странски дописник (член 31) што ^ 
настанале во меѓувреме. 

Член 34 
Регистрираните постојани странски дописници 

имаат, заради вршење на својата информативна деј-
ност, погодности определени со сојузен закон или 
со пропис донесен врз основа на сојузен закон, во 
согласност со начелото на реципроцитет. 

На регистрираниот постојан странски дописник 
му се издава легитимација која, служи како доказ 
дека нејзиниот имател е овластен на територијата 
на Југославија да се занимава со собирање инфор-
мации заради известување, определена странска но-
винска агенција односно странски лист. 

Легитимациите од став 2 на овој член ги издава 
и за нив води евиденција Сојузниот комитет за ин-
формации. 

Легитимацијата важи две години. Продолжува-
ње на .важењето па легитимацијата се врши пред 
истекот на времето за кое е издадена. " 

ПОСТОЈан странски дописник што ќе престане да 
Fpnni работи на странски дописник во Југославија 
е должен да му ла врати на Сојузниот комитет за 
информации легитимацијата во рок, од 3 дена од 
денот на престанувањето на вршењето на 'работите 
на странски дописник во Југославија. 

Член 35 
Странската новинска агенција и странската пе-

риодична публикација се должни за секоја промена 
на раководителот на странското дописништво да го 
известат Сојузниот комитет за информации во рок 
од В дена од денот на настанатата промена. 

Раководителот на странското дописништво е 
должен да му ја'пријави на Сојузниот комитет за 
информации промената на податоците од член 
31 став 2 точ. 1, 3, 4, 5 и 6 и промената на подато-
ците од став 3 на тој член, кои се однесуваат на 
него и на долисниците и службениците на дописни-
штвото. со рок ед 8 дена од денот на настанатата 
промена. 

Според одредбата на став 2 од овој член се дол-
жни да постапат и другите постојани странски до-
писници што се регистрираат според, одредбите на 
овој закон. 

Член 36 
Странските дописници имаат право од Југосла-

вија да им испраќаат информации на своите новин-
ски агенции односно периодични публикации без 
каква и да е првава или одрбрение. 

Странските дописници не можат да се занима-
ваат со снабдување со информации на југословенски 
листови, организации на -здружениот труд, други 
правни лица, органи и граѓани. 

Странските дописници не можат преку анкета 
да собираат податоци и мислења од југословенски 
листови, организации на здружениот труд, други 
правни лица, органи и граѓани. 

1 Член 37 
Сојузниот комитет за информации, во рамките 

на својот делокруг, се грижи на постојаните и на 
привремените странски дописници да им се олесни 
пристапот до изворите за информации и им дава 
потребна помош во работата. 

Член 38 
Сојузниот комитет за информации може од сво-

јот регистар да избрише странско дописништво од-
носно постојан странски дописник ако не се придр-
жува кон важечките прописи или норми за вршење 
на информативната дејност (член 2). 

Постојан странски дописник ќе се брише од ре-
гистарот ако во Југославија биде осуден на безус-
ловна казна затвор над шест месеци или на казна 
строг затвор, или ако му биде ускратено правото на 
понатамошен престој во Југославија. 

Член 39 
Одредбите на член 28, член 31 ст. 2 и 4, чл. 32 и 

33, член 35 ст. 2 и 3, чл. 36, 37 и 38 на овој закон 
важат и за соработниците на странските новински 
агенции и на странските периодични публикации 
(член 27 став 2). 

V. Странски информативни устанеш! 

Член 40 
Заради известување на југословенската јавност 

за настаните и појавите во своите земји стран-
ските држави можат во Југославија да основаат 
свои информативни установи {странски информа-
тивни установи) врз основа на договор склучен по-
меѓу странската држава и Југославија. 

Меѓународните организации можат во Југосла-
вија да основаат информативни установи врз основа 
на договор склучен со Југославија. 

Член 41 
Странските информативни установи можат во 

Југославија да ги вршат оние видови и форми на 
информативна, дејност и во оној обем што е утвр-
ден со договор склучен помеѓу странската држава, 
односно меѓународната организација, и Југославија. 

Член 42 * 
Странските информативни установи не можат да 

вршат информативна дејност пред да се регистри-
раат кај Сојузниот комитет за информации. 

Член 43 
Барањето за регистрирање на странска инфор-

мативна установа мора да ги содржи следните по-
датоци: ^ 

1) назив на основачот на установата; 
2) видови, форми и обем на информативната деј-

ност па установата; 
3) име ивпрезиме и државјанство на раководите-

лот. застапникот и1 персоналот на установата; 
4) кои простории ќе користи установата; 
5) адреса на установата. 
Кон барањето за регистрирањана странска ин-

формативна установа се приложуваат правилата на 
установата. 

Член 44 
Правилата на странската информативна устано-

ва мораат да содржат особено одредби за: називот 
и седиштето на установата, ћа видовите и формите 
на дејноста на установата и за начинот па кој ќе се 
врши дејноста; за внатрешната организација, орга-
ните и застапувањето на установата;,за изворите на 
средства на установата и за намената на имотот на 
установата во случај на престанување на работата« 
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Член 45 
Решение за регистрирање ца странска информа-

тивна установа донесува Сојузниот комитет за ин-
формации. 

Решението од став 1 на овој член содржи осо-
бено: назив и седиште на странската информативна 
установа, име и презиме на раководителот на уста-
новата, име и презиме на лицето што ја застапува 
установата и видови, форми и обем на информатив-
ната дејност на установата. _ 

Со донесувањето на решението од став 1 на овој 
член странската информативна установа стекнува 
право да врши дејност во Југославија. 

Член 46 
Регистрирање на странска информативна уста-

нова ќе се одбие ако установата не ги исполнува 
условите предвидени со овој закон, со друг пропис 
што важи на територијата на која установата има 
намера да ја врши својата дејност, односно со ме-
ѓународен договор. 

Член 4? 
Ако во текот на работата на странската инфор-

мативна установа се променат одделни податоци од 
член 43 на овој закон, или ако се изменат прави-
лата на установата, раководителот на установата е 
должен секоја промена да му ја пријави на Сојуз-
ниот комитет за информации во рок од осум дена 
од денот на настанатата промена. 

Основачот на странската информативна устано-
ва е должен да му го пријави на Сојузниот комитет 
за информации престанувањето на работата на ус-
тановата. -

Член 48 
Странската информативна установа е граѓанско 

правно лице. ^ 
За обврските на странската информативна уста-

нова солидарно одговара и нејзиниот основач, ако 
со меѓународен договор не е предвидено поинаку. 

Член 49 
Раководителот и другиот персонал на странска 

информативна установа мора да се регистрираат кај 
Сојузниот комитет за информации. 

Врз лицата од став од овој член сообразно се 
применуваат одредбите х,на член 28 ст. 2 и 4 и на 
член 31 од овој закон. 

Лицата од став 1 на овој член не можат да вр-
шат работи на странска информативна установа 
пред да се регистрираат кај Сојузниот комитет за 
информации. 

Раководител и друг персонал на странска ин-
формативна установа не можат да бидат лица што 
се вработени во дипломатско или конзуларно прет- -
ставништво на странска држава. 

На раководителот на странска информативна ус-
танова, на неговите заменици и помошници, им се 
издава легитимација согласно со одредбите на член 
34 од ОВОЈ закон. Во поглед на издавањето и враќа-
њето на легитимацијата сообразно се применуваат 
одредбите на член 34 од овој закон. 

Член 50 
Странска информативна установа не може да 

биде сместена во зграда на дипломатско или кон-
зуларно претставништво на странска држава ниту 
во станбени простории на лица што уживаат ди-
пломатски имунитет. 

Просториите на странска информативна устано-
ва не можат да се отстапуваат на употреба. 

Член 51 
Странска информативна установа може самос-

тојно и непосредно да внесува во Југославија стран-
ски печатени работи исклучиво за потребите на сво-
јата читал ница и библиотека, ако со овој закон не е 
определено поинаку (член 11), 

Странска информативна установа е должна на 
органот определен со прописот на републиката, од-
носно на автономната покраина, на чија територија 
се наоѓа нејзиното седиште да му доставува список 
на внесените странски печатени работи за потребите 
на својата читалишта односно, библиотека, со назна-
чување на бројот на примероците што ги внела. 

Во поглед на внесувањето во Југославија на 
странски печатени работи од став 1 на овој член се 
применуваат одредбите на член 6, член 13 став 1, 
чл. 14, 59 и 60, член 61 став 1 точка 1 и на член 62 
од овој закон. 

Член 52 
Билтенот што го издава странска информативна 

установа може да содржи само известувања што 
служат за запознавање на нејзината земја односно 
известувања за дејноста на меѓу паро дната органи-
зација што ја основала установата и известувања 
за прашањата со кои се занимава односната меѓу-
народна организација. 

Член 53 
На секој примерок на билтенот од член 52 на 

овој закон мораат да бидат назначени: име, 'презиме 
и адреса на одговорниот уредник; назив и адреса па 
издавачот и печатарот; број на умножените приме-
роци на билтенот; број на дозволата за умножување 
и назив на органот што ја издал дозволата (член 
12) и место и датум на умножувањето на билтенот. 

Печатарот е должен по еден примерок од секој 
број на билтенот веднаш по умножување^ да му до-
стави на органот определен со прописи на републи-
ката, односно на автономната покраина на чија те-
риторија е умножен билтенот и на органот опреде-
лен со пропис на републиката, односно на автоном-
ната покраина, на чија територија се наоѓа седиш-
тето на странската информативна установа. 

Член 54 
Странски информативни установи не можат пре-

ку анкета или на друг начин да прибираат податоци 
или мислења од југословенски листови, правни лица, 
органи и граѓани. 

Член 55 
Странска информативна установа може во Ју-

гославија да внесува филмови што содржат инфор-
мации за предели, настани, појави, дејности или 
личности на земјата на која ќ припаѓа таа установа 
и тоа во границите на нејзината регистрирана деј-
ност ако со меѓународен договор не е предвидено 
поинаку. 

Ако странска информативна установа јавно при-
кажува филмови, за јавното прикажување ма секој 
филм мора да има дозвола од органот определен со 
пропис на републиката односно на автономната по-
краина на чија територија има намера да го при-
каже филмот. 

Странска информативна установа може надвор 
од нејзините простории да организира информатив-
ни изложби, предавања и слични активности само 
врз основа на дозвола од органот определен со про-
пис на републиката односно на автономната покра-
ина на чија територија се организира информатив-
ната изложба, предавањето, односно друга слична 
активност и само со посредство на организација на 
здружениот труд или на друга организација која ќе 
добие дозвола за тоа од надлежниот орган. 

Странска информативна установа не може во 
свои простории да организира изложби, предавања 
или слични активности заедно со домашни органи-
зации на здружениот труд, со други правни лица, 
со органи и граѓани. 

Во дозволата од став 2, односно став 3 на овој 
член мораат да бидат назначени називот, времето и 
местото на прикажувањето на филмот, односно вре-
мето и местото на одржувањето на изложбата, пре-* 
давањето или сличната активност. 
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Член 56 
Странска информативна установа е должна уре-

дно да води книги за своето материјално и финан-
сиско работење. 

Прописи за начинот на водењето на книгите од 
став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за 
финансии. 

Член 57 
Сојузниот комитет за информации може да ја 

ограничи или забрани работата на странска инфор-
мативна. установа: 

1) ако во вршењето на својата дејност не се при-
држува кон важечките прописи или норми за извр-
шувањето на информативната дејност или кон ме-
ѓународниот договор, односно кои договорот склу-
чен со меѓународна организација (члан 2); 

2) ако странската држава на која ќ припаѓа ус-
тановата ја ограничи или забрани работата на југо-
словенска информативна установа на својата тери-
торија спротивно на одредбите од склучениот меѓу-
народен договор. 

Член 58 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

странски информативни установи се применуваат 
сообразно и врз странските тури сти чк о - ин ф арм атив -
ни установи што се основаат врз основа на договор 
склучен помеѓу Југославија и странската држава. 

VI. Заеднички одредби 

Член 59 
Сојузниот секретар за внатрешни работи доне-

сува решенија за забрана на внесувањето и расту-
рањето на странски печатени работи во Југославија 
(член 13). 

Органот определен со пропис на републиката од-
носно на автономната покраина донесува решение: 

1) за забрана на внесување односно за забрана 
на промет и јавно прикажување на странски филм 
(член 19); 

2) за забрана на емитувањето преку телевизија 
односно преку радио на странски филм и друг 
странски видео-материјал и аудитивеи материјал 
(член 21); 

3) за- забрана на внесување, растурање и јавна 
репродукција на странски дијапозитиви, фонограми, 
видеограми и други слични средства; внесување и 
растурање на странски филмови за приватно при-
кажување. како и внесување, растурање и јавна 
употреба на значки и други предмети од странско 
потекло (член 22). 

Решението за забрана од ст.' 1 и 2 на овој член 
се донесува по скратена постапка, врз основа на 
слободна оцена. Во решението се наведува закон-
скиот основ на забраната и тоа не мора да биде об-
разложено. 

Решението од ст. 1 и 2 на овој член веднаш е 
извршно. 

Член 60 
Забраната на внесување и забраната на расту-

рање на странска периодична публикација молсе да 
се однесува на определена периодична публикација 
воопшто или само на нејзин одделен број. 

Решението со кое е изречена забрана на вне-
сување односно'забна на на растурање на определена 
странска периодична публикација воопшто може да 
се укине со решение, ако повеќе не постојат при-
чините поради кои била изречена забраната. 

Решението за забрана од член 59 став 1 на овој 
закон и решението за укинување на решението за 
забрана од став 2 на овој член се објавуваат во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Член 31 
Органот определен со пропис на републиката 

односно на автономната покраина донесува ре-
шение : 

1) за одземање на странска печатена работа 
<член 14); 

2) за одземање на копија на странски филм 
(член 20); 

3) за одземање на странски телевизиски филм и 
друг материјал и средства и предмети од странско 
потекло (член 23). 

Решението од став 1 па овој член се донесува 
по скратена постапка и веднаш е извршно. 

Член 62 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесе прописи за постапувањето со ра-
ботите одземени според чл. 14, 20 и 23 на овој закон. 

Член 63 
Против решението со кое се одбива барањето за 

регистрирање на странско дописништво, постојан 
странски дописник, соработник и постојан службе-
ник на странско дописништво (чл. 28 и 39), реше-
нието за бришење од регистарот на странско допис-
ништво, постојан странски дописник, соработник и 
постојан службеник на странско дописништво (чл. 
38 и 39), решението со кое се одбива регистрирање 
на странска информативна установа односно на 
странска туристичко-информативна установа (чл. 46 
и 58), решението со кое се одбива издавање на доз-
волата од член 55 ст. Z и 3 на овој закон и реше-
нието со кое се ограничува односно забранува ра-
ботата на странска информативна установа »(член 57), 
односно на странска туристичко-информативна ус-
танова (член 58), не може да се изјави жалба. 

VII. Надзор 

Член 64 
Надзор над работата на странски информативни 

установи и претставници на странски средства за 
информирање во поглед на нивната информативна 
дејност вршат надлежните сојузни органи во рам-
ките на својот делокруг. 

Надзор во поглед на применувањето на пропи-
сите од страна на странски информативни установи 
и претставници на странски средства за информи-
рање со кои се" уредуваат други прашања во врска 
со нивната работа вршат надлежните органи во 
рамките на својот делокруг. 

Во вршењето надзор од ст. 1 и 2 на овој член 
надлежните органи во рамките на утврдениот дело-
круг имаат право да бараат потребни податоци и 
известувања од странските дописништва и стран-
ските информативни установи и да вршат непосре-
ден увид во нивните простории, книги и друга до-
кументација за материјалното и финансиското ра-
ботење и за бројната состојба на персоналот. 

Странските информативни установи се должни 
да му достават на Сојузниот комитет за инфор-
мации до крајот на март годишен извештај за сво-
јата работа, за материјалното и финансиското рабо-
тење и за бројната состојба на персоналот во изми-
натата година. 

VIII. Казнени одредби 

Член бб 
Тој што спротивно на забраната изречена со из-

вршно решение според одредбата на член 59 од 
овој закон внесе или растура странска печатена ра-
бота, внесе или јавно прикаже странски филм, еми-
тува преку радио или телевизија странски филм 
или друг странски видео-материјал или аудитивеќ 
материјал, внесе или растура или јавно реиродуцрс-
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ра странски диј аперитиви, фонограми, видеограми 
иди други слични средства, внесе или растура 
странски филм за приватно прикажување, внесе 
или растура или јавно употреби значки или други 
предмети од странско потекло, ќе се казни најмал-
ку со затвор од три месеци. 

Член 66 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице: 

1) ако без дозвола внесе странска печатена ра-
бота заради растурање или без дозвола растура 
странска печатена работа (член б став 2); 

2) ако без дозвола се занимава со внесување на 
странски печатени работи заради растурање (член 
7); 

3) ако за внесена странска печатена работа на-
менета за растурање не го извести веднаш Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи (член 8 став 
1), или ако на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи, на негово барање, веднаш откако ќе ја при-
ми, не му достави на увид примерок од внесената 
странска печатена работа (член 8 став 2); 

4) ако без дозвола растура странска печатена 
работа (член 9); 

5) ако странска печатена работа внесе за саем 
или за културна, научна,' стопанска, спортска, или 
слична приредба, која не се однесува на изло-
жените предмети или на темата на приредбата од-
носно саемот (член 10 став 1), или ако странската 
печатена работа внесена заради растурање на саеми 
или на културни, научни, стопански, спортски и 
слични приредби, ја растура пред да му ја пријави 
на пропишаниот начин на надлежниот орган (член 
10 став 2), или ако, на негово барање, веднаш не му 
достави на увид примерок од внесената странска 
печатена работа (член 10 став 3); 

6) ако странска печатена работа умножува без 
дозвола од надлежниот орган (член 12 став 1) или 
ако на надлежниот орган, на негово барање, вед-
наш не му достави на увид примерок од умноже-
иата странска печатена работа (член 12 став 2); 

7) ако без дозвола од надлежниот орган во Ју-
гославија снима репортажен, документарен, телеви-
зиски или информативен филм (член 16 став 1); 

8) ако веднаш по внесувањето на странски филм 
во Југославија или веднаш по производството на 
странски филм во Југославија не го извести за тоа 
надлежниот орган или ако не ги наведе определе-
ните податоци за филмот (член 17 став 1), или ако 
на надлежниот орган, на негово барање, не му до-
стави веднаш на увид копија од филмот (член 17 
став 2); 

9) ако на секој примерок од билтенот на стран-
ска печатена установа што ќе го умножи не назна-
чи кој и да било од пропишаните податоци (член 53 
став 1), или ако веднаш по умножување™ на бил-
тенот на странска информативна установа не им 
достави примерок од билтенот на определените ор-
гани (член 53 став 2); 

10) ако во простории на странска информативна 
установа заедно со таа установа организира изло-
жба, предавање или слична активност (член 55 
став 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд или во друго правно лице со парична 
казна од 500 до 10.000 динари. 

Поединец што ќе стори прекршок од став 1 на 
овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 
10.000 динари или со казна затвор до два месеца. 

Член 67 
Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец: 
1) ако како постојан странски дописник или со-

работник на странска новинска агенција или на 
странска периодична публикација во Југославија 
врши информативна дејност или ако врши работа 

како постојан службеник на странско дописништво 
а не е регистриран кај определениот орган како по-
стојан странски дописник, односно како соработник 
на странска новинска агенција или на странска пе-
риодична публикација односно како постојан служ-
беник на странско дописништво (член 28 став 1); 

2) ако како раководител на странска дописни-
штво или како постојан странски дописник или 
како соработник на странска новинска агенција или 
на странска периодична публикација врши инфор-
мативна дејност во Југославија по истекот на оп-
ределеното време (член 32 и член 33 став 1), или 
таа дејност ја врши по бришењето од регистарот 
(член 38), или ако во определениот рок на надлеж-
ниот орган не му ја врати легитимацијата (член 34 
став 5), или ако во пропишаниот рок не поднесе 
пријава за промена на определени податоци (член 
35); 

'3) ако како странски дописник или соработник 
на странска новинска агенција или на странска пе-
риодична публикација му дава на некој југословен-
ски лист, правно лице, орган или граѓанин инфор-
мации или ако ја известува југословенската јавност 
(член 36 став 2), или ако преку анкета прибира по-
датоци или мислења од југословенски лист, правно 
лице, орган или граѓанин (член 36 став 3); 

4) ако врши работи за странска информативна 
установа пред да е регистриран кај надлежниот ор-
ган (член 49 став 3), или ако во определениот рок 
по престанувањето на вршењето на работите за 
странска информативна установа не му ја врати 
легитимацијата на надлежниот орган (член 49 став 5); 

5) ако како раководител на странско дописни-
штво не му ги достави на определениот орган, ка 
негово барање, во оставениот рок податоците одно-
сно известувањата за дејноста на странското допи-
сништво, или ако го спречи или попречи опреде-
лениот орган во вршењето на непосреден увид во 
неговите простории, книги или друга документација 
за материјалното или финансиското работење или 
за бројната состојба на персоналот (член 64 став 3). 

Член 68 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок странска информативна ус-
танова : 

1) ако без посебна дозвола растура одделни пе-
риодични, односно непериодични публикации (член 
11 став 1), или ако одделни периодични односно не-
периодични публикации растура спротивно на од-
редбата на член 11 став 5; 

2) ако на определениот орган во пропишаниот 
рок не му ја пријави промената на податоците или 
измената на своите правила (член 47); 

3) ако за вршењето на своите работи користи 
лице што не е регистрирано кај надлежниот орган 
(член 49 став 1), или ако за вршењето на своите 
работи користи лице што е вработено во дипломат-
ско конзуларно претставништво на странска држава 
(член 49 став 4); 

4) ако свои простории отстапи на друг на упо-
треба (член 50 став 2); 

5) ако во Југославија внесе странска печатена 
работа што не и е исклучиво потребна за нејзината 
читалишта или библиотека (член 51 став 1), или ако 
на определениот орган по внесувањето на странска-
та печатена работа за потребите на својата читал-
ница или библиотека веднаш не му достави список 
на внесените печатени работи или ако не го наз-
начи бројот иа внесените примероци од секоја 
странска печатена работа (член 51 став 2); 

6) акв издава билтен надвор од рамките на сво-
јата регистрирана дејност (член 52); • 

7) ако на секој одделен број на билтенот што го 
издава не назначи некој од пропишаните податоци 
(член 53 став 1), или ако од секој одделен број на 
билтенот веднаш по умножување™ не му достави 
на определениот орган по еден примерок (член 53 
став 2); 
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8) ако во Југославија преку, анкета или на друг 
начин прибира податоци или мислења од југосло-
венски листови, од правни лица, органи и граѓани 
(член 54); 

9) ако внесе филм спротивно на одредбата од 
член 55 став 1 на овој закон, или ако јавно прикаже 
филм без дозвола или спротивно на дадената дозвола 
(член 55 став 2), или ако надвор од своите просторни 
организира информативна изложба, предавање, или 
слична активност спротивно на одредбата од член 
55 став 3 на овој закон, или ако во своите просто-
рни организира изложба, предавање или слична ак-
тивност заедно со југословенска организација, со 
друго правно лице, орган или граѓанин (член 55 
став 4); 

10) ако не води или непрописно води книги за 
своето материјално или финансиско работење (член 
56); 

11) ако на определениот орган, на негово бара-
ње, во оставениот рок, не му ги достави податоците 
и известувањата за дејноста на странска информа-
тивна установа или ако го спречи или попречи 
определениот орган во вршењето на непосреден 
увид во нејзините простории, книги или друга до-
кументација за материјалното или финансиското 
работење или за бројната состојба на персоналот, 
или ако ца определениот орган, во пропишаниот 
рок, не му достави годишен извештај за својата ра-
брта. за материјалното и финансиското работење и 
за бројната состојба на персоналот (член 64 ст.- 3 
и 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во странската информативна 
установа со парична казна од 500 до 10.000 динари. 

Член 69 
Странска туристичко-информативна установа 

која во врска со својата дејност ќе стори прекршок 
од член G8 став 1 на овој закон, ќе се казни за пре-
кршокот со парична казна од 10.000 до 50.000 дина-
ри, а одговорното лице во странската туристичко-
информативна установа — со парична казна од 
500 до 10.000 динари. 

IX. Преодни и завршни одредби 

Член 70 
За раководителот и другите лица вработени во 

странски информативни установи и странски тури-
стичко-информативни установи, за кои не е подне-
сено барање за регистрирање до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, барањето за регистри-
рање според одредбите на овој закон мора да се под-
несе во рок од два месеца од денот на неговото вле-
гување во сила. 

Лицата од став 1 на овој член за кои во опреде-
лениот рок не ќе биде поднесено барање за регистри-
рање односно што не ќе бидат регистрирани, не мо-
жат по истекот на рокот од став 1 на овој член да 
вршат работи за странска информативна установа 
односно за странска туристичко-информативна ус-
танова. 

Странските информативни установи и странски-
те туристичко-информативни установи што постојат 
во Југославија се должни да поднесат податоци за 
регистрирање определени со овој закон и својата деј-
ност да ја усогласат со одредбите на овој закон во 
рок од три месеци од денот на неговото влегување 
во сила. На странската информативна, установа од-
носно на странската туристичко-информативна ус-
танова што не Г:е постапи според таа одредба, со ис-
текот на наведениот рок и престанува правото да 
врши дејност. 

Член 71 
Дозволата за внесување заради растурање или 

за растурање на периодична публикација, што е 
Издадена на неопределено време (член '68 став 3 од 

Законот за печатот и за другите видови информа-
ции — ».Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/65), пред влегувањето во 
сила на овој закон, важи две години од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 72 
Со дснот'па влегувањето, во сила на овој закон 

престапуваат да важат одредбите на чл. 67 до 79, 
91 до 115 и 125 од Законот за печатот и за другите ви-
дови информации („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 
45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) и Пра-
вилникот за регистрирањето и работата на стран-
ските дописништва и странските дописници („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 6/61). 

До донесувањето на прописи на републиките од-
носно на автономните покраини со кои ќе се регу-
лираат определени прашања, во врска со внесува-
њето и растурањето во Југославија странски печа-
тени работи (чл. 7 и 9) и во врска со внесувањето и 
јавното прикажување на странски филмови (член 
18), ќе се применуваат прописите со кои тие пра-
шања се регулирани и кои важат на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

706. 

Брз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Фдеративна Република Југославија, 
издавам v 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 

Се прогласува Законот за Југословенскиот ре-
гистар па бродовите, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 
1974 година. 

ПР бр. 336 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

СФРЈ. 
Киро Глигоров, е. р 

З А К О Ц 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА 

БРОДОВИТЕ 

Член 1 
Југословенскиот регистар на бродовите (во по-

натамошниот текст: Југорегистарот) е установа што 
врши стручни и технички работи кои се од интерес 
за остварз'вањето на функциите на федерацијата 
утврдени со овој закон. 

Член 2 
Врз Југорегистарот се применуваат прописите 

што важат за организациите на здружениот труд, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 3 
Југорегистарот има својство на правно лице. 
Седиштето на Југорегисгарот е во Сплит, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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} Член 4 ' 
Југорегистарот за потребите на органите на фе-

дерацијата ги врши следните работи: 
1) ја утврдува способноста за пловидба на бро-

довите на Југословенската трговска морнарица (во 
понатамошниот текст: поморски бродови) и на ју-
гословенските пловила за внатрешна пловидба опре-
делени со »сојузен закон (во понатамошниот текст: 
пловила за внатрешна пловидба) со вршење надзор 
над градењето или преправањето, односно со вр-
шење преглед на тие бродови и пловила во пло-
видбата; 

2) ја утврдува сигурноста на уредите за това? 
рење и истоварување, товари на поморските бродови 
и на плови лата за внатрешна пловидба определени, 
со сојузен закон; 

3) врши баждарење на поморските бродови и на 
плОбилата за внатрешна пловидба определени со 
сојузен закон; 

4У им издава на поморските бродови и на пло-
вилата за внатрешна пловидба определени со со-; 
јузен закон исправи за чие издавање е овластен 
со закон; 

5) ги утврдува типовите на уреди, машини, оп-
рема и материјали кои на поморските бродови и 
на пловилата за внатрешна пловидба определени 
со сојузен закон служат за одржување на нивната 
способност за пловидба; 

6) ја утврдува за воени услови способноста за 
пловидба на поморските бродови и на пловилата за 
внатрешна пловидба определени со сојузен закон, 
чиј надзор над градбата или преправката, односно 
преглед, заради утврдување на нивната способност 
за пловидба, го врши Југорегистарот,' на начинот 
определен во точка 1 на овој став; 

7) донесува технички правила со кои се осигу-
рува конструктивна и техничка способност за пло-
видба' на поморските бродови и на пловилата за 
внатрешна пловидба определени со сојузен закон 
и конструктивна и техничка сигурност на нивните 
уреда, машини, опрема и материјали што служат 
за одржување на безбедноста на пловидбата на тие 
бродови и пловила, за заштита при работата на 
членовите на екипажот и на другите лица на бро-
довите и пловилата и за спречување загадување на 
морињата и на водите на внатрешните пловни па-
тишта; 

8) донесува технички правила со кои се осигу-
рува конструктивна и техничка сигурност на уре-
дите за товарење и истоварување товари на помор-
ски бродови и на пловилата за внатрешна пловидба 
определени со сојузен закон 

9) донесува технички правила за начинот на 
мерење и пресметување на регистарската тонажа, 
односно истиснината при разни газења при бажда-
р е њ е ^ на поморски бродови, на поморски чамци и 
на пловила за внатрешна пловидба; 

10) ги донесува техничките правила од точка 7 
на овој став за поморските бродови и за пловилата 
за внатрешна пловидба (точка 6 на овој став) во 
воени услови и техничките правила за средствата 
за заштита од воени дејства на тие средства и пло-
вила и членовите па нивните екипажи; 

11) ги следи и ги проучува причините за хава-
рии на поморските бродови и на пловилата за вна-
трешна пловидба определен^ со сојузен закон што 
се предизвикани од .неисправности или недостатоци 
на конструкцијата на трупот, машините, уредите и 
опремата што служат за безбедност на пловидбата — 
заради предлагање и преземање мерки за нивното 
спречување. 

Југорегистарот може, на барање од корисници 
и со надоместок, да им определува класа на југо-
словенски и на странски поморски бродови и на 
пловила за внатрешна пловидба врз основа на сво-
ите правила за класификација на тие бродови, од-
носно пловила, и да врши други стручни и технич-
ки работи за потреби на органите на други опште-
ственово литички заедници, на организации на 
здружениот труд и други домашни и странски ор-
ганизации и заедници и на приватни лица, ако вр-

шењето на тие работи не би им штетило на врше-
њето на работите од став 1 на овој член. 

Техничките правила од точка 10 став 1 на овој 
член J у горети ста рот ги донесува во согласност со 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 5 
Југорегистарот е должен да ги врши работите 

од член 4 став 1 точ. 1, 2 и 3 на овој закон и па 
странски поморски бродови и пловила за внатрешна 
пловидба и за извршените работи да издава ис-
прави за чие .издавање е овластен од надлежниот 
странски орган или организација. 

Член б 
Работите од член 4 став 1 точ, 1 до 6 и став 2 

на тој член, Jу ̂ регистарот ги врши на барање од 
корисниците на услуги, а работите од член 4 став 
1, точ. 1 и 2 на овој закон — и на барање од органот 
на надлежната инспекција. 

Чле^ 7 
Југорегистарот може на соодветните органи 

или организации во странство да им довери за 
него да -ги извршат работите од члеќ 4 став 1 точ. 
1 до 4 на овој закон на поморски бродови и на пло-
вила за внатрешна пловидба додека се наоѓаат во 
странство. 

Член 8 
^Гугорегистарот е должен на органите па феде-

рацијата без надоместок да им дава податоци и Ма-
теријали за работите од член 4 став 1 на овој закон. 

За извршување на определените задачи од член 
4 став 1 на овој закон за потреби на федерацијата, 
Југорегистарот склучува договор со Сојузниот. ко-
митет за сообраќај и врски, со кој се утврдуваат 
обемот на работите, роковите за нивното извршу-
вање и височината на надоместокот за извршување 
на работите. 

Член 9 
Во извршувањето на своите задачи од член 4 

став 1 на овој закон Ју ̂ регистарот соработува со 
републичките и покраинските органи на управата 
надлежни за работите на безбедноста на поморската 
и внатрешната пловидба и од тие органи може да 
бара податоци со кои располагаат тие во рамките 
на својот делокруг, а кои се потребни за вршење 
работи на Југорегистарот. 

Републичките и покраинските органи можат да 
бараат ЈугорегистароТ без надоместок да им даде 
податоци за работите од член 4 став 1 на овој за-
кон со кои располага, а што им се потребни на тие 
органу за вршење работи од нивниот делокруг^ 

Член 10 
Во одлучувањето за работите на Југорегистарот 

определени со овој закон учествуваат претставници 
на: Сојузниот секретаријат за народна одбрана, СО-
ЈУЗНИОТ комитет за сообраќај и врски, Сојузниот ко-
митет за труд и вработување, Сојузниот комитет за 
земјоделство, заинтересираните републички и покра-
ински органи на управата надлежни за работи на 
безбедноста на поморската и внатрешната пловидба, 
Стопанската комора на Југославија, Југославенеката 
комисија за заштита од загадување на морето и во-
дите на внатрешните пловни патишта, Здружението 
на осигурителните организации на Југославија, 
Здружението на поморското бродарство во Југосла-
вија, Деловното здружение на. поморската бродогра-
дба и Здружението на југословенските железници. 

Стопанската комора на Југославија делегира 
во органот на управувањето со Југорегистарот 
двајца претставници, а другите органи и организа-
ции од став 1 на овој член — по еден претставник. 

Претставниците на органите и организациите 
од став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето 
за: извршувањето на работите од член 4 став 1 на 
овој закон; донесувањето на програма за развој за 
работите од член 4 став 1 на овој закон; донесува-* 
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љето на тарифа за надоместоци за услугите на Ју-
горегистарот* од член 4 став 1 точ. 1 до 6 на овој 
закон; донесувањето на правилата од член 4 став 
1 точ. 7, 8, 9 и 10, на овој закон; склучувањето на 
договори за соработка и застапување на Југореги-
старот со странски, организации во работите од 
член 4 став 1 точ. 1, 2, 3 и 4 на овој закон. 

Член 11 
Начинот и постапката на одлучувањето за рабо-

тите од член 10 став 3 на овој закон се уредуваат 
со статутот на Југорегистарот во согласност со за-
конот. 

Се смета дека при одлучувањето за работите од 
член 10 став 3 на овој закон е постигната согласност 
ако за определено прашање гласало мнозинството 
претставници на органите и организациите од член 
10 став 1 на овој закон и мнозинството членови што 
ги избира работната заедница на Јуѓорегистарот. 

Ако при одлучувањето по прашањата од член 
10 'став 3 на овој закон не се постигне согласност, 
конечна одлука за тие прашања донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 12 
Директорот на Југорегистарот го поставува и го 

разрешува од должност органот на управувањето со 
Југорегистарот утврден со статутот, во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

За законитоста на работата на Југорегистарот и 
за извршувањето на работите од член 4 став 1 на 
ОБОЈ закон, директорот му е одговорен на ројузниот 
извртен совет. 

Ако директорот на Југорегистарот смета дека во 
одлучувањето за работите од член 10 став 3 на овој 
'закон, општ или поединечен акт на органот на упра-
вувањето на Југорегистарот, освен акт донесен во 
управната постапка и акт по кој за одлучување е 
предвидена надлежност на судот, е во спротивност 
со законот, ќе го предупреди за тоа органот на 
управувањето. Ако и по предупредувањето ор-

ганот на управувањето остане при својот акт, ди-
ректорот е должен таквиот акт да го запре од извр-
шување и за тоа, во рок од три дена, да го извес-
ти Сојузниот извршен совет. 

Додека Сојузниот извршен совет не донесе од-
лука, не може да се изврши актот на органот на 
управувањето со Југорегистарот чие извршување е 
запрено. Ако Сојузниот извршен совет не поведе 
постапка за оценување на законитост^ на актот во 
рок од 39 дена од денот на неговото запирање, пре-
станува да важи одлуката за запирањето на извр-
шувањето на тој акт. ' 

Член 13 
Југорегистарот има Стручен совет. 
Стручниот совет е советодавно тело на Југоре-

гистарот, што на органот на управувањето со Југо-
регистарот му ги предлага техничките правила од 
член 4 став 1 точ. 7, 8, 9 и 10 на овој закон и на ор-
ганот на управувањето и на директорот на Југореги-
старот им дава предлози и мислења за стручните 
прашања од делокругот на гЈугорегистарот. 

Стручниот совет донесува деловник за својата 
работа. 

Член 14 
Стручниот совет на Југорегистарот го сочинуваат 

претставници на органи и организации што, врз ост 
кова на претходна спогодба на Југорегистарот со тие 
органи и организации, се утврдуваат со статутот на 
Југорегистарот. 

Директорот на Југорегистарот е член на Струч-
ниот совет по положбата. 

Член 15 
Средствата за финансирање на работите од член 

4 став 1 на овој закон Југорегистарот ги обезбедува 
од приходите остварени со наплатување надоместок 
од корисниците на услугите. 

Височината на надоместокот од став 1 на овој 
?1лен се утврдува со тарифата на Југорегистарот. 

Член 16 
Надзорот над извршувањето на работите на Ју-

горегистарот што се од интерес за остварување на 
функциите на федерацијата, го врши Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој 
член, Сојузниот комитет за сообраќај и врски има 
право и должност да ја разгледува програмата за 
развој на Југорегистарот, програмата за работа на 
Југорегистарот и извршувањето на задачите на Ју-
горегист£рот што се однесуваат на работите од ин-
терес за остварување на функциите на федера-
цијата. 
~ Ако утврди дека со вршењето на дејноста на 
Југорегистарот не се обезбедуваат * или не се обез-
бедуваат во потребна мера интересите на органите 
на федерацијата, органот од став 1 на овој член ќе 
го извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му 
предложи на Советот преземање соодветни мерки. 

Член 17 
Заради обезбедување услови за вршење на над-

зорот од член 16 на овој закон, Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски може од Југорегистарот да 
бара: извештаи за извршување на работите од ин-
терес за остварување на функциите на федераци-
јата, како и известувања и податоци за организа-
цијата и функционирањето на Југорегистарот,4 соз-
давање услови за унапредување на неговата работа 
и за обезбедување услови за остварување на деј-
носта на Југорегиетарот. 

Член 18 
Југословенскиот регистар на бродовите, основан 

со Законот за Југословенскиот регистар на бродо-
вите („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67), ја про-
должува работата под ист назив, со задачите и по-
ложбата утврдени со овој закон. 

Член 19 
Статутот на Југорегистарот се донесува во со-

гласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Југорегистарот е должен својата внатрешна ор-

ганизација и работење да ги усогласи со одредбите 
од овој закон во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Југословенскиот ре-
гистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/67). 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

707. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕ-
НИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
додатокот на деца на воените лица во активна служ* 
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ба на Југословенската народна армија, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 23 јули 1974 година. 

ПР бр. 340 
23 јули 1974 година 

Белград 
Ј 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ ЦА 
ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖ-
БА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 
Во Законот за додатокот на деца на воените ли-

ца во активна служба на Југословенската народна 
армија („Службен лист ^на^СФРЈ", бр. 54/67, 24/71 и 
40/73) во член 9 став 1 точка 1 бројот: „800" се заме-
нува со бројот: „1.000". 

Член 2 
Во член 10 став 1 точка 1 бројот: „8" се заменува 

со бројот: „10". 

Член 3 
Додатокот иа деца на воените лица според овој 

закон се исплатува од 1 јануари 1974 година. 

; . Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

708. 

Врз основа »а член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

/ У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ С(Х ЗГОЛЕМУВАЊЕ 

НА ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИ 

Се прогласува Законот за ^престанување на ва-
жењето на Законот за привремена забрана на распо-
лагањето со средствата остварени со зголемување на 
цените на цигари, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 
1974 година. 

ПР бр. 324 
23 јули '1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р 

' . Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
, Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ЗГО-

ЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИ 

Член 1 
Законот за привремена забрана на располага-

њето со средствата остварени со зголемување на 
цените на цигари („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/73) престанува да важи со денот на влегувањето 
во сила на овој закон: 

Член 2 
^ Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

709. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Републ*рса Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ ОД ИНТЕРЕС 

ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Се прогласува Законот за вриење хидромете-
оролошки работи од интерес за целата земја, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 23 јули 1974 година. 

ПР бр. 333 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
! на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

- З А К О Н 
ЗА ВРИЕЊЕ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 

ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Член 1 
Со овбј закон се уредуваат хидрометеоролошките 

работи од интерес за целата земја, што се вршат на 
единствен начин според утврдените методи и стан-
дарди (мерки, инструменти, ознаки, термини и др.). 

/ 

Член 2 
Хидрометеоролошките работи од интерес за це-

лата земја ги вршат Сојузниот хидрометеоролошки 
завод и организациите во републиките и автоном-
ните покраини што се надлежни за вршење хидро-
метеоролошки работи. 

Член 3 
Хидрометеоролошки работи од интерес за целата 

земја се: 
1) набљудувања и мерења на метеоролошките, 

хидролошките и биометеоролошките елементи и по-
јави во основната мрежа на станиците, како и други 
специјални метеоролошки мерења во областа на зра-
чењето, атмосферскиот електрицитет и радиоактив-
носта на врнежите, воздухот и водите, што се во 
согласност со потребите на земјата^ 
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2) набљудувања и мерења на метеоролошките 
елементи и појави на аеродромите отворени за јавен 
воздушен сообраќај и укажување метеоролошка по-
мош на воздухопловство^; 

3) следење и утврдување на квалитативните и 
квантитативните особини на воздухот, врнежите, 
подземните и површинските води и на морето, како и 
проучување и прогнозирање на хидрометеоролошки-
те услови од загадувањето на животната средина; 

4) издавање краткорочни и долгорочни прогнози 
на времето, водите, мразот на реките, како и биоме-
теоролошки прогнози; 

5) хидрометеоролошко обезбедување на поморс-
киот и речниот сообраќај; 

6) истражувања на промените на времето, кли-
мата и водите предизвикани со вештачки влијанија; 

7) утврдување на критериумите за установување 
основна мрежа на хидрометеоролошките станици, 
како и нивно усогласување со меѓународните стан-
дарди; 

8) изградба и одржување на основната мрежа на 
хидрометеоролошките станици; 

9) давање предупредувања за доаѓање и развој 
на хидрометеоролошки непогоди; 

10) проучување на времето, климата, површин-
ските и подземните води и морето и нивното влија-
ние врз биосферата; 

11) организирање, одржување и развој на наб-
људувачки©^ телекомуникациониот, сметковни от и 
прогностичкиот систем за вршење хидрометеоролош-
ки работи; 

12) подготовки за вршење хидрометеоролошки 
работи во војна и вклучување на хидрометеоролош-
ките организации во одбранбениот систем на Југо-
славија; 

13) извршување меѓународни обврски и вклучу-
вање на Југославија во светскиот хидрометеоролош-
ки систем; 

14) собирање, обработување, контрола, чување, 
размена и објавување на хидрометеоролошки пода-
тоци и на резултати од истражувањата. 

Член 4 
Сојузниот хидрометеоролошки завод непосредно 

ги врши работите од член 3 точ. 2, 7 и 13 од овој 
закон. 

» Сојузниот хидрометеоролошки завод непосредно 
ги врши и работите од член 3 точ. 3, 6 и 10 од овој 
затшн кога е тоа потребно за целата земја. 

Член 5 
Сојузниот хидрометеоролошки завод и дава на 

јавноста, на републичките и покраинските органи-
зации надлежни за вршење хидрометеоролошки ра-
боти и на сојузните органи предупредувања за доа-
ѓањето, и развојот на хидрометеоролошките непого-
ди; организира, одржува и обезбедува развој на те-
лекомуникацискиот, сметковниот и прогностичкиот 
систем за вршење хидрометеоролошки работи.заради 
извршување на меѓународните обврски и обезбеду-
вање меѓурепубличка размена на податоци; врши 
подготовки за обезбедување техничко и технолошко 
единство во поглед на вршењето -на хидрометеоро-
лошки работи во војна и обезбедува чување, размена 
и објавување на хидрометеоролошки податоци и на 
резултати од истражувањата. 

Член 6 
Сојузниот хидрометеоролошки завод им издава 

задолжителни инструкции на хидрометеоролошките 
организации во републиките и автономните покра-
ини за извршување на работите од член 3 точ. 1, 12 
и 14 од овој закон. 

Организациите во републиките и во автономните 
покраини надлежни за вршење хидрометеоролошки 
работи се должни навремено и. редовно да го извес-
туваат Сојузниот хидрометеоролошки завод за вр-
шењето на работите од став 1 на овој член. 

Во вршењето на другите работи од член 3 на 
овој закон, Сојузниот хидрометеоролошки завод и 
организациите во републиките и во автономните по-
краини надлежни за вршење хидрометеоролошки 
работи остваруваат соработка, како и меѓусебно из-
вестување и договарање. 

Член 7 
Хидрометеоролошките податоци и резултатите 

од истражувањата од член 3 на овој закон се јавни, 
освен оние податоци и резултати што претставуваат 
службена тајна. 

Хидрометеоролошките податоци се објавуваат 
заради нивното користење во Југославија и заради 
размена со странство. 

Резултатите од истражувањата, известувањата и 
податоците' што ги даваат или потврдуваат органи-
зациите надлежни за вршење хидрометеоролошки 
работи се. сметаат за службени резултати, известу-
вања, односно податоци. 

Член 8 
Работниците што му вршат метеоролошка помош 

на воздухопловство™; при работата носат службена 
облека, а кројот на облеката и другите ознаки ги 
пропишува Сојузниот хидрометеоролошки завод. 

Член 9 
Поморските бродови на Југословенската трговска 

морнарица се должни да имаат бродски метеоролош-
ки станици за мерење и набљудување на метеоро-
лошките и хидролошките елементи и појави. 

Поморските бродови од став 1 на овој член се 
должни определени мерења и набљудувања да вр-

- шат за време на пловидбата и собраните податоци 
да и ги доставуваат на пропишани обрасци на над-
лежната организација за вршење хидрометеоролош-. 
ки работи. 

Сојузниот хидрометеоролошки завод, во спогод-
ба со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, про-
пишува кои поморски бродови мораат да ги имаат 
станиците од став 1 на овој член, како и програма 
и начин на работа на тие станици. 

Трошоците за набавка и одржување на бродс-
ката метеоролошка станица ги поднесува носителот 
на правото во поглед на располагање, користење и 
управување со поморскиот брод, сопственикот на 
поморскиот брод или брода рот. 

Член 10 
Членовите на екипаж на југословенските возду-

хоплови што вршат јавен воздушен сообраќај се 
должни за време на летањето на воздухопловот да 
ги набљудуваат метеоролошките појави и собраните 
податоци во врска со тие набљудуван^ да ги доста-
вуваат на пропишани обрасци до службите за мете-
оролошка помош на воздухопловството на аеродро-
мите. 

Ако воздухопловот од став 1 на овој член за вре-
ме на летање сретне метеоролошки појави што мо-
,жат да ја загрозам безбедноста на воздушната пло-
видба, членовите на неговиот екипаж се должни 
преку телекомуникации веднаш да ја известат за 
тоа надлежната служба за метеоролошка помош на 
воздухопловство™ на аеродромите. 

Член 11 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за прекршок носителот на правото во поглед 
на располагање, користење и управување со поморс-
ки брод, сопственикот на похморскиот брод, односно 
бродарот, кој за време на пловидбата не ги врши 
работите од член 9 став 2 на овој закон. ' 

За прекршокот' од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд оо парична казна од 5.000 до 10.000 динари 
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Со казната од став 2 на овој член ќе се казни 
за прекршок и командантот на воздухоплов кој не 
ги врши работите од член 10 на овој закон. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Основниот закон за хидромете-
оролошката служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65 и 27/69). 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

710. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО СО СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОП-
СТВЕНОСТ ЧИЈ НОСИТЕЛ НА ПРАВОТО НА КО-

РИСТЕЊЕ Е ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за работењето со станови 
во општествена сопственост чиј носител на правото 
на користење е федерацијата, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 23 јули 1974 година. 

ПР бр. 334 
23 јули 1974 година 

Белград 
' Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е р. 

Претседател ' 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАБОТЕЊЕТО СО СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТ-
ВЕНА СОПСТВЕНОСТ ЧИЈ НОСИТЕЛ НА ПРАВО-

ТО НА КОРИСТЕЊЕ Е ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
До основањето на посебни интересни заедници 

за станбена изградба и управување со станови за 
потребите на активни воени лица и на граѓански 
лица во вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, како и за потре-
бите на работници и функционери на сојузните ор-
гани, стручните работи во врска со управувањето 
односно со стопанско™ работење со воениот стан-
бен фонд ги врши Дирекцијата за управување и 
стопанисување со воениот станбен фонд, а со пре-
останатиот дел на станбениот фонд на федерацијата 
— организациите што ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет. 

До донесувањето на пропис со кој ќе се регу-
лира управувањето односно стопанско^ работење 
со згради, станови, деловни згради и со деловни 
простории во општествена сопственост чиј носител 
на правото на користење е федерацијата, а што ги 
користат странски дипломатски и конзуларни .прет-
ставништва и нивниот персонал, управувањето од-
носно Атланското работење со тие згради, станови 
и деловни простории го врши организацијата што 
ќе ја определи Сојузниот извршен совет 

Член 2 
Организациите за управување односно за сто-

панско работење (стопанисување) со станбени згра-
ди во општествена сопственост, што стопански ра-

ботат со станови и со деловни простории во опште-
ствена сопственост чиј носител на правото на ко-
ристење е федерацијата, должни се таквите станови 
и деловни простории да ги евидентираат одвоено по 
сојузните органи што тие станов* и деловни прос-
тории им ги предале на стопанисување. Овие орга-
низации се должни посебно да ги евидентираат и 
сите средства за амортизација, акумулација и ин-
вестиционо и текушто одржување на тие станови и 
деловни простории, и тие станови и деловни про-
стории, тие средства за амортизација и акумулација 
и непотрошените средства за инвестиционо и теку-
што одржување да и ги предадат на Дирекцијата 
односно на организацијата од член 1 став 1 на овој 
закон, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 3 
Организациите за управување односно за сто-

панско работење (стопанисување) со станбени згра-
ди во општествена сопственост се должни да и ги 
пренесат на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија односно на нејзините органи становите, 
деловните простории, другите средства, правата и 
обврските од нивниот фонд на станбени згради и 
средствата од деловниот фонд што тие организации 
ги стекнале со стопанисување со становите и делов-
ните простории во општествена сопственост, чиј но-
сител на правото на користење е федерацијата, ос-
вен делот на деловниот фонд што е потребен за не-
посредно извршување на дејностите на тие органи. 

Износот на средствата, по одбивањето на амор-
тизацијата што е признаена и дозначена до сојуз-
ните органи, и имотот од став 1 на овој член здо-
биен со тие средства ќе се утврдат по години, поч-
нувајќи од 1 јануари 1966 година. 

Износот на средствата и имотот од став 2 на овој 
член ги утврдуваат спогодбено организациите за 
стопанско работење (стопанисување) што работеле 
со становите и со деловните простории во општест-
вена сопственост чиј носител на правото на корис-
тење е федерацијата, и Дирекцијата за управување 
и стопанисување со воениот станбен фонд — за во-
ениот станбен фонд, а организациите чод член 1 став 
1 на овој закон — за преостанатиот дел од стан-
бениот фонд на федерацијата. 

Член 4 
Одредбите од чл. 2 и 3 на овој закон се приме-

нуваат и Брз интересните заедници на домувањето 
што се основани пред влегувањето во сила на овој 
закон. 

Одредбите од член 3 на овој закон се однесуваат 
и на организациите од член 1 став 1 на овој закон, 
со тоа што износот на средствата од член 3 став 2 
на овој закон ќе го утврди комисијата што ќе ја 
формира Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа. 

Член 5 
Дирекцијата за управување и стопанисување со 

воениот станбен фонд е должна да води евиденции 
за воениот станбен фонд, а организацијата од член 
1 став 1 на овој закон — за преостанатиот дел на 
станбениот фонд на федерацијата., што ги презеле 
од организациите за управување односно за стопан-
ско работење (стопанисување) со станбени згради во 
општествена сопственост односно од интересните за-
едници на домувањето. 

Член 6 
ТЈо основањето на посебните интересни заедници 

од член 1 став 1 на овој закон, Сојузниот извршен 
совет и Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
ги задржуваат сите овластувања што ги имаат во 
поглед на управувањето со воениот станбен фонд 
односно со преостанатиот дел на станбениот фонд 
на федерацијата. 

Член 7 
(?о денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат договорете што се однесу-
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ваат на станбениот фонд на федерацијата склучени 
помеѓу сојузните органи и организациите за упра-
вување односно за стопанско работење (стопанису-
вање) со станбени згради во општествена сопстве-
ност. 

° Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

711. 
Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна РепубЈудка Југослави-
ја, а во врска со член 53 став 2 од Законот за фи-
нансирање на федерацијата, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈА-
НАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДРЖАВИ 

1. Од средствата на постојаната буџетска резер-
ва на федерацијата се дава износот од 16,575.000 ди-
нари на име помош на определени држави, во со-
гласност со принципите на меѓународната солидар-
ност, од што: 

1) износот од 14,875.000 динари — на име помош 
на ослободителните движења; 

2) износот од 1,700.000 динари — на име помош 
на земјите од Сахелеќата зона и на Етиопија заради 
ублажување на последиците што тие земји ги пре-
трпеа од катастрофалната суша. 

2. Средствата од точка 1 под 1) на оваа одлука ќе 
му се стават на располагање на Фондот за помош 
на жртвите од агресија и од колонијална домина-, 
ција при Сојузната конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија, а 
средствата од точка 1 под 2) од оваа одлука на Ју-
гословенската комисија за соработка со Организа-
цијата на обединетите нации за исхрана и земјодел-
ство (ФАО). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ДСлужбен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 31 
23 јули 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

митет за здравство и социјална заштита износот од 
4,560.000 динари на име помош на Арапоката Репуб-
лика Египет, во согласност со принципите на 'меѓу-
народната солидарност. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 35 
23 јули 1974 година 

Белград 

« Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

712. 
Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 53 став 2 од Законот за финан-
сирање на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈА-
НАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА АРАПСКАТА РЕПУБ-

ЛИКА ЕГИНЕТ 

1. Од средствата на постојаната буџетска резер-
ва на федерацијата му се доделува на Сојузниот ко-

713. 
Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во "врска со член 4 став 2 и со член 10 став 3 од 
Законот за надоместоците на личните доходи на со-
јузните пратеници и функционери и со член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 23 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕ-

ТО НА СФРЈ 

Месечниот износ на надоместокот на личните до-
ходи на функционерите што ги избира или ги име-
нува Собранието на СФРЈ не може да биде помал 
од износот пропишан со оваа одлука, и тоа: 
1) на функционерите што ги избира Собранието на 

СФРЈ: 
— на претседателот на Собрани-

ето на СФРЈ 
— на претседателот на Сојуз-

ниот извршен совет 
— на потпретседателите на 

Собранието на СФРЈ, на пот-
претседателите на Сојузниот 
извршен совет и на претседа-
телите на . соборите на Собра-
нието на СФРЈ 

— на потпретседателите на со-
борите на Собранието на 
СФРЈ, на членовите на Со-
јузниот извршен совет, на 
претседателите на посто-
јаните комисии на Со-
бранието на СФРЈ, на прет-
седателите на постојаните од-
бори и на законодавно-прав-
ните комисии на соборите на 
Собранието на СФРЈ 

2) на другите функционери што ги 
избира Собранието на СФРЈ: 
— на претседателот на Устав-

ниот суд на Југославија 
— на претседателот на Сојуз-

ниот суд 
— на судиите на Уставниот суд 
— на судиите на Сојузниот суд 

8.635 динари; 

8.385 динари; 

7.885 динари; 

7.095 динари; 

8.270 динари; 

7.200 динари; 
7.095 динари; 
6.460 динари; 
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3) на функционерите што ги име-
нува Собранието на СФРЈ: 
— на генералниот Секретар на 

Собранието на СФРЈ, на гу-
вернерот на Народната банка 
на Југославија, на генерал-
ниот директор на Службата 
на општественото книговодс-
тво на Југославија 

— на сојузниот јавен обвини-
тел, на сојузниот општествен 
правобранител на самоупра-
вувањето 

4) на сојузниот јавен правобрани-
тел 

5) на заменикот на генерален сек-
ретар на Собранието на СФРЈ, 
на секретарите на соборите на 
Собранието на СФРЈ 

6) на замениците на сојузните 
секретари, на - замениците на 
претседателите на сојузните ко-
митети, на замениците на со^з-
ниот јавен обвинител, на заме-
никот генерален директор на 
Службата на општественото 
книговодство на Југославија и 
на секретарот за законодавство 
на Собранието на СФРЈ 
2. Надоместокот на- личниот доход утврден со 

оваа одлука се зголемува според посебните прописи 
за усогласување на надоместокот на личниот д о п д 
со порастот на трошоците на животот и со движе-
њето на просечно остварениот личен доход на вра-
ботените во стопанството на Југославија. 

__ 3. Правата утврдени со оваа одлука им припа-
ѓаат на функционерите од 1 јуни 1974 година. 

Поединечни решенија според оваа одлука доне-
сува Административната комисија. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен.лист на-СФРЈ'4. 

CQ6pamie на СФРЈ 

АС бр. 44 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор.. 
Данило Кекиќ, е. р. 

714. 

Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 3 и со член 10 став 3 од Зако-
нот за надоместоците на личните доходи на сојуз-
ните пратеници и функционери и со член 5 од Ус-
тавниот закон за спроведување на Уставот на СФРЈ, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 23 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Право на надоместок на личниот доход во 
постојан месечен износ имаат делегатите на Соборот 
на републиките и покраините. 

Правото од став 1 на оваа точка го имаат и де-
легатите на Сојузниот собор по предлог од репуб-
личките и покраинските собранија или нивните тела. 

2. Височината на надоместокот на личниот доход 
на делегатите не може да биде помала од износот од 
4.200 денари месечно. 

3. Надоместокот на личниот доход утврден со 
оваа одлука се зголемува според посебните прописи 
за усогласувањето на надоместокот ма личниот до-
ход со порастот на трошоците на животот и со дви-
жењето на просечно остварениот личен доход на 
вработените во стопанството на Југославија. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот дои од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јуни 1974 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 45 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

715. 
чВрз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 13 став 3 од Законот за Со-
јузниот извршен совет и со член 43 став 1' од За-
конот за организацијата и делокругот на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на 
С О Ј У З Н И О Т извршен сонет и врз основа на мислењето 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата 
на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година и на сед-
иш гата на Соборот на републиките и покраините од 
23 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И.ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ-
-СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И ЗАШ¥1Ш1јјЛ—ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛИ НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ 

I 

Се разрешува од должноста на замеиик-сојузен 
секретар за надворешни работи Јакша Петриќ, по-
ради одење на моза должност. 

И 

За заменик-сојузен секретар за надворешни ра-
боти се именува Лазар Мојсов, досегашен постојан 
претставник на СФРЈ во Организацијата на обеди-
нетите нации во Њујорк. 

I l l , 

За заменици-претседатели на сојузните комите-
ти се именуваат: 

1. Максимилијан Шишко, досегашен помошник-со-
јузен .секретар за стопанство — за заменик-претсе-
дател на Сојузниот комитет за енергетика и инду-
стрија; 

2. Авдо Звониќ, директор во Претпријатието 
„Енергоинвест" во Сараево — за заменик-претседа-
тел на Сојузниот комитет за. економска соработка со 
земјите во развој; 

3. Абдурахим Жури, досегашен заменик-сојузеН 
секретар за труд и социјална политика — за заме-, 

7.095 динари; 

7.095 динари; 

6.885 динари; 

6.460 динари; 

6.460 динари. 
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ник-претеедател на Сојузниот комитет за труд и 
вработување, и 

4. Бранко Микашиновиќ, досегашен потсекретар 
во Сојузниот извршен совет — за заменик-претсе-
дател па Сојузниот комитет за информации. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 57 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието ка СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

9. за член Трајко Трајковски, секретар на Ко-
мисијата на Сојузната конференција на ССРНЈ за 
избори и изборен систем, и 

за заменик Борис Ткачик, секретар на Комиси-
јата па Сојузната конференција на ССРНЈ за раз-
вој на ССРНЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 53 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

716. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 20 став 1 од Законот за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на. СФРЈ, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 23 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕ-

ЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 

Во Комисијата за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се име-
нуваат: 

1. за претседател Јосип Студии, судија на Со-
јузниот суд, и 

за заменик-претседател Јован Ловриќ, судија на 
Сојузниот суд; 

\ 2. за секретар Светозар Зечар, секретар на од-
борот на Сојузниот собор за општествено-политички 
односи, и 

за заменик-секретар Илија Дурбаба, секретар на 
Одборот на Сојузниот собор за правосудство; 

3. за член Јожко Ху мар, судија на Сојузниот 
суд, и 

за заменик Љупчо Мировски, судија на Сојуз-
ниот суд; 

4. за член Велибор Љуиќ, член на Сојузниот 
одбор на СЗБИОВ на Југославија, и 

за заменик Роко Фркиќ, секретар на Комисијата 
за организационо-политички прашања на СЗБНОВ 
на Југославија; 

5. за член Владимир Мијановић секретар на 
Синдикатот на услужните дејности на Југославија, и 

за заменик Димитрис Колареви^ советник во 
Советот на Синдикатите на Југославија; 

6. за член Спасое Милошев, заменик-сојузен ја-
вен обвинител, и 

за заменик Борислав Личеноски, заменик-соју-
зен јавен обвинител; 

7. за член Слобода Селиќ, општествено-политич-
ки работник, претставник на Конференцијата за оп-
штествена активност на жените на Југославија, и 

за заменик Снежана Пејановић стручно-поли-
тички работник во Конференцијата за општествена 
активност на жените на Југославија; 

8. за член Матко Топаловић член на Секрета-
ријатот на Претседателството на младината на Ју-
гославија, и 

за заменик Љуба Бановиќ, член на Секретарија-
тот на Претседателството на младината Јна Југосла-
вија; 

717. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 381 став 3 и со член 382 став 
1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна -Репу-
блика Југославија. Собранието на СФРЈ, по приба-
веиото мислење од Комисијата за избор и именува-
ња. на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 
година и на седницата на Соборот па републиките 
и покраините од 23 јули 1974 тодина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИ-

ЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста на судија на Устав-
ниот суд на Југославија проф. д-р Александар Фира, 
поради одење на нова должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 50 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и-покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Данило Кекиќ, е. р. 

718. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседател-
ството на СФРЈ и врз основа на мислењето на Ко-
мисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 23 јули 1974 тодина и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
23 јули 1974 година, донесе 

N 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија »а Уставниот суд на Југославија се 
Избира Арпад Хорват, досегашен заменик-сојузеи 
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секретар за правосудни и општи управни работи. 

Собрание иа СФРЈ ' 

АС бр. 51 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
па Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. I 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

Цена 
дин/kg 

жива мера 

А. Свињи 

719. 

За месести свињи и нивни меѓусебни ме-
лези, врз база па 30% месо на 100 kg 
жива мера 13,30 
За живи свињи што содржат под 30% 
месо, цената се намалува за секој про-
цент месо за 0.45 динари, а за свињите 
што содржат 31°/о или повеќе месо — 
цената за секој процент се Зголемува за 
0,45 динари за килограм. 

Процентот на месо се утврдува на линијата на 
колење во однос на кланичната тежина според по-
себниот југословенски стандард — Месеста свињи 
за индустриска преработка JUS Е.С1.021. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 60 став 3 од Законот за Слу-
жбата на општественото книговодство, Собранието 
на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и .име-
нувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 
1974 година и н,а седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 23 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ЗАМЕ-
НИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста на заменик-генера-
лен директор на Службата на општественото книго-
водство на Југославија Спасое Меденица, поради 
одење на нова должност. 

Собрание на СФРЈ I t 

АС бр. 52 
23 јули 1974 година 

Белград 

Претседател ! 
на Собранието на СФРЈ, 1 ! 

Киро Глигоров, е. p. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

720. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'', 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја (,,Службен лист на СФРЈ'4/ 
бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ДО-

БИТОК 

1. Организациите на здружениот труд што се 
Занимаваат со промет и преработка на добиток ќе 
купуваат добиток од организациите на здружениот 
труд што произведуваат и гојат добиток сами или 
во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители, како и од индивидуални производители 
(во понатамошниот текст: производителите) по цени 
што не можат да бидат пониски, и тоа: 

Цена" 
Б. Говеда дин/kg 

жива мера 
1) За згоеии телиња од благородни раси 

и за нивни меѓусебни мелези — крс-
тосани до 6 месеци старост: 
а) 1а класа, тежина најмалку 150 kg, 

рандман најмалку 62% 17,55 
б) 1'класа, тежина најмалку 150 kg, 

рандман најмалку 62% 16,65 
2) За згоени јунчиња од благородни раси 

и за нивни меѓусебни мелези —: крс-
тосанп над 6 до 12 месеци старост и 
со млечни заби: 
а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg 

за машки и 320 kg за женски грла, 
ранд ман најмалку 58% , 15,45-
За секој процент месо над рандма-
нот од 58% цената се зголемува за 
0,1952 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, 
рандман најмалку 56% i 15,00 
За секој процент месо над рандма-
нот од 56% цената се зголемува за 
0,1964 динари за килограм. 

3) За згоепи јуџчиња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези — крс-
тоски, над 12 до 18 месеци старост, 
без постојани заби: 
а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg 

за машки и 400 kg за женски грла, . 
рандман најмалку 58% 15, £3 
За секо1 процент мссо пад рандма-
нот од 53% цената се зголемува за-
0,1952 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и 400 kg за женски грла, 
ранд ман најмалку 56% 15,00 
За секој процент месо пад рандма-
нот од 56% цената се зголемува за 
0,196-1 за килограм. 

4) За згоени постари јунчиња (млади го-
веда) од благородни раси и за нивни 
меѓусебни мелези — крстостани над 
18 до 36 месеци старост, што имаат 
најмногу 4 постојани заби: 
а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg 

за машки и 450 kg за женски грла, 
ранд ман најмалку 58% 15,00 
За секој процент месо над раидма-
нот 58% цената се зголемува за 
0,1896 динари за килограм.. 
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Цена 
дин/kg 

жива мера 

Цена 
дин/kg 

жива мера 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за 
машки и 420 kg за женски грла, 
рандман најмалку 56% 
За секој процент месо над рандма-
нот од 56% цената се зголемува за 
0,1366 динари за килограм. -

5) За згоеии телиња — мелези на раса-
та бута и другите домашни раси (ис-
тарска, колубарска, посавска, подол-
ска и гатачка) со благородни раси, до 
6 месеци старост: 
а) I класа тежина најмалку 90 kg, 

рандман најмалку 56% 
б)' II класа, тежина најмалку 90 kg, 

рандман најмалку 54% 
t 

6) За згоени помлади чунчиња — мелези 
на расата буша и другите домашни 
раси (истарска, колубарска, посавска, 
подолска и гатачка) со благородни 
раси, над 6 до 18 месеци старост, со 
млечни заби: 
а) I класа, тежина најмалку 350 kg за 

машки и ЗОО kg за женски грла, 
рандман најмалку 54% 
За секој процент месо над рандма-
нот од 54% цената се зголемува за 
0,1880 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку ЗОО kg 
за машки и 260 kg за женски грла, 
ранд ман најмалку 52% 
За секој процент месо над рандма-
нот од 52% цената се зголемува за 
0,1817 динари за килограм. 

7) За угоени постари јунчиња, млади го-
веда ~ мелези од расата буша и дру-
гите домашни раси (истарска, колу-
барска, посавска, подолска и гатачка) 
со благородни раси, над 18 до 36 ме-
сеци старост, со 4 постојани заби: 
а) I класа, тежина најмалку 400 kg за 

машки и 360 kg' за женски грла, 
рандман најмалку 54% 
За секој процент месо пад рандма-
нот од 54% цената се зголемува за 
0,1815 динари за килограм; -

б) II класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и ЗОО kg за женски грла, 
рандман најмалку 50% 
За секој процент месо над рандма-
нот од 50% цената се зголемува за 
ОД СЗО динари за килограм 

8) За згодни телиња до 6 месеци старост, 
од расата буша:* 
а) I класа, тежина најмалку 60 Jtg, 

рандглан 54% 
б) IL класа, тежина најмалку 60 kg, 

рандман 52% 
9) За згоеии помлади јунчмња над 6 до 

18 месеци старост, од расата буша, со 
млечни заби: 
а) I класа, тежина најмалку 200 kg за 

машки и 180 kg за женски грла, 
ранд ман најмалку 52% 
За секој процент месо над ранлив-
иот од 52% цената се. зголемува за 
0,1788 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg 
за машки и 180 kg за женски грла, 
рандман најмалку 48% , 
За секој процент месо над р'аидма-
нот од 48% цената се зголемува за 
0,1802 динари за килограм. 

14,25 

14,55 

13,30 

13,80 

12,90 

13,35 

12,45 

10) За згоени постари јунчиња — млади 
говеда, од расата буша, над 18 до 36 
месеци старост, со најмногу 4 посто-
јани заби: 
а) I класа, тежина најмалку 270 kg за 

машки и 220 kg за женски грла, 
рандман најмалку 52% 
За секој процент месо пад ракдма-
нот од 52% цената се зголемува за 
0Д663 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg 
. за машки и 200 kg за женски' грла, 

раидман најмалку 43% 
За секој процент месо над рандма-
нот од 43% цената се зголемува за 
0,1698 динари за килограм. ^ 

В. Овци 

1) Зџ згоени јагниња, од/5 до 12 месеци 
старост, што не измениле ниеден мле-
чен заб: 
а) 1а класа, тежина најмалку 20 kg, 

рандман најмалку 54% 
б) II класа, тежина најмалку 20 kg, 

рандман најмалку 50% 

2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 го-
дини старост, што имаат најмногу 2 

' постојани заба: 
а) I класа, тежина најмалку 25 kg, 

рандман најмалку 52% 
б) II класа, тежина најмалку 25 kg, 

рандман најмалку 48!Уо 
3) За згоени овци и овни, над 2 години 

старост: 
а) I класа, до 5 години старост, со нај-

малку 6 постојани заби, тежина 
најмалку 30 kg, рандман најмалку 

. 50% 
б) II класа, до 5 години старост, со 

најмногу 6 постојани заби, тежина 
најмалку 3b kg, рандман најмалку 
46% 

Г. Живина 

За згоени пилиња број лери: 
а) I класа 
б) И класа 

11,70 

ИДО 

14,20 

11,80 

12,50 

11,60 

10,60 

10,20 

16,50 
16,00 

13,80 

13,20 

12,60 

11,70 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
1 kg добиток жива мера, франко натоварено во ва-
гон или камион, по избор на купувачот во местото 
на продавачот. Тежината се утврдува по истекот 
на 12 часа од последното хранење, или најдоцна 2 
часа по колењето, или кај нахранети говеда и овци 
намалено до 5% а кај свињите до 20%. 

Цените од став, 1 на оваа точка се однесуваат на 
квалитетот на добитокот пропишан: 

1) со посебниот југословенски стандард — 
Месеста свињи за индустриска преработка — 
JUS Е.С1.021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење и гоење ПК — Е2 (трето прерабо-
тено издание). 

Цените од точка 1 под А, Б и В на оваа одлука 
не се применуваат врз грлата кај кои постојат 
скриени ман*!, што ќе се утврдат на линијата на 
колење. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денвт на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 506 
18 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедкќ, е, р. 

721. 

Врз основа tia член 1316 од Законот за проме-
тот на стоки и заслуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на*СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ ОП-

РЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои граѓаните 
можат да внесуваат определени предмети од стран-
ство („Службен лист-на СФРЈ", бр. 25/71 и 20/72) во 
точка 2 во одредбите под 2 и 3 бројот: „50.000" се 
заменува со бројот: „80.000". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 492 
25 јули 1974 години 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

722. 

производи, дупчиња по цените определени во точка 
1 на оваа одлука. 

3. Јунчињата откупени според одредбите од точ. 
1 и 2 на оваа одлука, Сојузната дирекција за резер-
ви на прехранбени производи ќе им ги продава на 
организациите па здружениот труд што се занима-
ваат со промет и со преработка на јунчиња по ин-
тервеитката откупна цепа од точка 1 на оваа од-
лука. 

Негативната разлика во цената што ќе настане 
во работењето на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи со откупот и со продаж-
бата на јунчиња според одредбите на оваа одлука, 
ќе се покрие, врз основа на дадената согласност од 
републиките и автономните покраини, од придонеси-
те од републиките и од автономните покраини. 

4. За исплата на додатната цена за јунчиња во 
износ од 1,50 динари за еден килограм жива мера 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, покрај средствата што со нејзиниот 
финансиски план за 1974 година и се обезбедени за 
овие намени, може да користи и кредити кај делов-
ните банки до износот што е потребен да се исплати 
додатната цена од 1,50 динари за еден килограм 
жива *мера за сите количества ју пчиња што ќе ги 
откупи според одредбите од оваа одлука. 

Сојузниот секретар за финансии и Народната 
банка на Југославија ќе преземат потребни мерки 
за да ft се овозможи на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи да добие кредити 
од деловните банки.. 

5. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
врз сите количества дупчиња откупени и продадени 
во периодот од 23 февруари до 30 септември 1974 
година. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

Е. п. бр. 493 
25 зули 1974 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Џемал БиеднХс, е. р. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
,СФРЈ, заради извршување на одредбите од член 16 
став 3 и член 27 став 4 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72) и член 27 став 4 и член 29 став 1 чод Ос-
новниот закон за општествените стоковни- резерви 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68 п 63/73), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
"ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА 
ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ЌЕ ВРШИ ОТКУП НА ЗГОДНИ ЈУНЧИЊА 

1. Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи ќе откупува згоени чунчиња од благород-
ни раси и нивни меѓусебни мелези — крстосани од 1а и 
I класа (во натамошниот текст: дупчиња) од орга-
низациите на здружениот труд што се занимаваат 
со производството сами или во кооперација, со ин-
дивидуалните земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производители по интервентните от-
купни цени од 16,50 динари за еден килограм, зго-
лемени за 1,50 динари за еден килограм жива мера. 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи мол*е да ги овласти организациите 
на здружениот труд што вршат промет и преработка 
на добиток да откупуваат, во свое име а за сметка 
на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 

723. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена коштала на цените („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА М АНИМИРА ЊЕ 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ОСНОВНИ ОРГАНСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за максимлрање на цените за 
одделни основни органски производи („Службен 
лист на СФРЈ', бр. 63/73) точка 1 се менува и гласи* 

„1. Прпизводителскпте организации на здруже-
ниот труд можат со задржување на постојните ус-
лови за продажба да ги зголемат своите достојни 
продажни цени за до лу наведените основни органски 
производи, и тоа за: 

1) полистирол (окирол): Дин/t 
а) нормален до 17.870 
б) високо модифициран до 18.640 
в) експандиран до 19.500 
г) KG „ ДО 19.500 
д) експандиран самогаслив до 21.500 
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2) полистирен ѓокптеп): Дин/t 
а) филмски типови до 14.430 
б) црн за це в ки до 14.430 
в) за ка шарање до 13.000 
г) за дување до 13.780 
д) за млеко до 14.220 
ѓ) за брзгање до 13.110 

фенол 8.060". 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. За производите од точка 1 под 1 и под 2 под 

а), в), г) и ѓ) на оваа одлука, цените наведени во 
тие одредби можат да се зголемат за еден динар за 
едеп kg ако се произведени од обоен материјал." 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука можат да 
се менуваат, како затечени цени, со спогодба помеѓу 
претставниците на производителите и претставници-
те на потрошувачите на односните производи, на на-
чинот и по постапката предвидена со важечките 
прописи. 

4 .Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 497 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен нзЕршеп совет 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, е. р. 

724. 

За да се обезбеди спроведувањето на општата 
политика во областа на цените па производите и ус-
луште утврдени со Резолуцијата за основите на по-
литиката на општествепо-економскиот развој на Ју-
гославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 71/73) и со Договорот за спроведување на поли-
тиката на цените во 1974 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/74). а врз основа на член 31 став 1 од 
Законот за општествена контрола на цените (^Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ 

НА ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Цените за производите на обоената и црната 
металургија што постоеја ма 1 јуни 1974 година мо-
жат од 1 јули 1974 година да се зголемат најмнђгу 
до 80'Vo од износот на зголемувањето на цените за 
тие производи што се добога со формирањето на 
цените според Општествениот договор за критери-
умите и за начинот на формирањето на цените на 
алуминиумот и на производите од преработката врз 
база на алуминиум (, Службен лист иа СФРЈ", бр. 
36/73 и 64/73). според Општествениот договор за кри-
териумите и начинот за' формирање на цените на 
концентрат и метали на олово и цинк на метали 
на сребро и на производи на преработката врз база 
на овие метали („Службен лист На СФРЈ",, бр. 36/73) 
и според Општествениот договор за критериумите и за 
начинот на формирањето на цените на бакарот и на 
производите од преработката врз база па бакар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/73), односно спо-
ред механизмот утврден со Одлуката за определу-
вање на максималните цени за производите на цр-
ната и обоената металургија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/70). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на" об-
јавувањето во „СлЈгжбен лист j ia СФРЈ", а ќе се 
применува од 30 септември 1974 година. 

Е. п. бр. 498 
25 Јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

725. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ПА ФОРМИРАЊЕТО НА РАБАТИТЕ 
И МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИТЕ НА 

ГОЛЕМО И НА МАЛО 

1. Организациите па здружениот труд што се за-
нимаваат со промет па стоки а со производствените 
организации на здружениот труд ќе склучат само-
управна. спогодба за соработка, односно за здружу-
вање на труд и средства, заеднички ја утврдуваат 
височината на рабатите и маржите на трговијата (во 
понатамошниот текст: разликата во цената) во рам-
ките на продажната пена формирана врз основа на 
важечките прописи и одредбите од оваа одлука. 

2. Ако организациите на здружениот труд од 
точка 1 на оваа одлука за производите од надлеж-
носта на федерацијата не Ја склучат самоуправната 
спогодба од таа точка, постојните разлики во це-
ната се сметаат како затечени и можат да се мену-
ваат со самоуправна спогодба, во согласност со ва-
жечкиот закон и со општествениот договор. 

3. Во склучувањето на општествениот договор од 
точка 2 на оваа одлука за производите од надлеж-
носта на федерацијата, учествуваат^ учесниците од-
редени со важечките прописи и соодветната орга-
низација па деловното здружување, односно група-
цијата ма организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со промет па стоки. 

4. Во склучувањето на самоуправната спогодба 
од точка 2 на оваа одлука за производите од над-
лежноста на федерацијата, учествуваат учесниците 
одредени со важечките прописи и организациите на 
здружениот труд. што се занимаваат со промет на 
стоки. Овие организации на здружениот труд мо-
жат да овластат друга организација на здружениот 
труд што се занимава со промет на стоки да склучи 
самоуправна спогодба во нејзино име. 

5. До формирањето на разликата во цената спо-
ред одредбите од точка 1, односно точка 2 на оваа 
одлука, разликата во ценава за производите од над* 
лежпоста на федерацијата, формирана согласно со 
важечките прописи што постоела на денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука останува и на-
таму во сила. 

6. За производите од надлежноста на републи-
ките, на автономиите покраини и општините раз-
ликата во цената формирана согласно со важечките 
прописи што постоела на денот па влегувањето во 
сила на оваа одлука останува во сила додека над-
лежните органи на тие општествено-политички за-
едници не ќе одредат како ќе се формира понатаму 
разликата во цената, или додека организациите на 
здружениот труд не ќе ја утврдат таа разлика во 
цената според одредбата од точка 1 на оваа одлука. 

7. Разликата во цената за стоките од надлежно-
ста на федерацијата утврдена според точ. 2 до 5 на 
оваа одлука, се применува и врз стоките од увозот. 

8. Општествените договори и самоуправните спо-
годби за разликите во цената склучени согласно со 
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одредбите од оваа одлука можат да се применуваат 
почнувајќи од 1 јануари 1975 година. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи одредбата од точка 2 на 
Одлуката за максимирање на цените за сите произ-
води и услуги („Службен лист на СФРЈ"', бр. 8/73, 
17/73, 21/73, 23/73 и 25/73). 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист па СФРЈ". 

Е. п. бр. 499 
25 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

726. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена котрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗЛ ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПНЕВМАТИКА 

СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд можат своите продажни цени за пневма-
тика да ги формираат според условите на. пазарот. 

Под пневматика, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат надворешните и внатрешните гуми за 
сите видови возила и машини. 

Вкупното ниво на зголемувањето на цените за 
пневматика формирани според одредбата од став 1 
на оваа точка, сметано во декември ^екуштата го-
дина спрема декември претходната година, треба 

*да е во согласност со економската политика и со 
политиката на цените утврдена во резолуцијата за 
основите на политиката на општествепо-економ-
схиот развој на Југославија, односно во договорот 
за спроведувањето на политиката на цените што 
важат за текуштата година. 

2. Формирањето на- цените за пневматика спо-
ред условите на пазарот од точка 1 на оваа одлука, 
може да се врши кога производителските организа-
ции на здружениот труд и Сојузниот извршен совет 
ќе склучат општествен договор за вкупното ниво на 

. зголемувањето на цените од точка 1 став 3 на оваа 
одлука. 

Општествениот договор ќе го потпише во името 
па Сојузниот извршен совет сојузниот секретар за 
пазар и цени. 

3. Производителските организации на здруже-
ниот труд, во рамките вкупното ниво на зголе-
мувањето на цените утврдено со општествениот до-
говор од точка 2 на оваа одлука, спогодбено ќе ги 
утврдат нивоата на зголемувањето на цените за 
сите видови пневматика. 

4. Цените за одделни производи на пневматика 
производителските организации на здружениот труд 
ги формираат според условите на пазарот, придр-
жувајќи се кон нивото на зголемувањето на 
цените од точка 3 на оваа одлука за соодветните 
видови пневматика. 

1 5. Цените формирани според одредбите од точ. 
1 до 4 на оваа одлука важат- како највисоки мало-
продажни цени на производителот. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

727. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

И ПЕСТИЦИДИ 

1. Во Одлуката за одредување максимални цени 
за вештачки ѓубриња и пестициди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33 73, 12 74 и 30/74) во точка 2 бро-
јот: „5.859" се заменува со броЈот: „7.713". 

2. Во точка 3 во одредбата под 3 бројот: „6.110" 
се заменува со бројот: „7.964", а бројот: „5.859" — 
со бројот: „7.713". 

3. Точка 5 се менува и гласи: 
„5. Цените на нера створ лив ите фосфорни ѓубри-

ња микрофос (фин фосфат) со 28% на вкупен Р2О5 
можат да изнесуваат најмногу до 4.975 динари за 
еден kg, РгО.% со тоа што цената на нерастворен 
Р2О5 во мешани ѓубриња произведени врз база на 
микрофос (фин фосфат) може да изнесува најмногу 
4.975 динари за 1 kg Р>Ог," 

4. Во точка 5а во одредбата под 1 бројот: „7.220" 
се заменува со бројот: „11.000". 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр 501 
25 Зули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бпедиќ, е. р. 

728. 

Врз основа па член 1а став 4, член 37 став 1, 
чл. 376 и 37д став 1 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65. 28/66, 54/67. 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70. 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 
53/73, 56/73, 7/74, 15/74, 19/74, 20/74, 25/74 и 31/74), во 
Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите 
за извоз и увоз, што е составен дел од таа одлука, 
во тар. број 19.03 во колона 3 кратенката: „ЛБ" се 
заменува со кратенката: „Д". 

2. Оваа одлука ќе се применува врз работите 
што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
како и врз работите што се склучени и пријавени 
на банката до тој ден. а по кои не е извршен извоз. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

•СФРЈ". 
Е. п. бр. 502 

25 јули 1974 година 
Белград 

Е. п. бр. 500 
25 Јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 
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729. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, '54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ КА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за 1974 
година .(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/73) по то-
чка 17 се додава нова точка 17а, која гласи: 

„17а. На организациите на здружениот труд, на 
кои според одредбите ма оваа одлука, со решение 
на С О Ј У З Н И О Т секретаријат за надворешна трговија 
им е утврдена глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали за 1974 година, средствата на глобалната 
девизна квота, одредени за користење во второто 
полугодиште на 1974 година, им се намалуваат за 
lOVo." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 510 
30 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

730. 

Врз основа на член За став 4, член 37 став 1 и 
член 376 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ 
УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ПОСЕБНА СО-

ГЛАСНОСТ 

1. Следните стоки до 31 декември 1974 година 
можат да се увезуваат само врз основа на посебна 
согласност за увоз што ја издава Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија: 

02.01 Месо и кланична производи за јадење 
од животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 
заклучно, свежи, разладени или смрз-
нати 
5) Дробови: 

2 07.01 Зеленчук, свеж или разладен: 
10) 'рдоква, рен, целер, морков и друг 

зеленчук 
3 08.05 Овошје вд лушпа, освен овошјето од 

тар. бр. 08.01, свежо или суво, излупено 
или не: 
1) Бадеми: 

б) без лушпа 
3) Лешници: 

б) без лушпа 
4 11.07 Слад, пржен или не 
5 22,09 Шпирта (освен оние од тар. бр. 22.08); 

ликери и други алкохолни пијачки; 
сложени алкохолни преработки (т. нар. 
концентрирани екстракти) за производ-
ство на пијачки: 
5) Виски и џин 
9) Концентрирани екстракти и есенции 

за приготвување алкохолни пијачки: 
б) друго 

6 25.1 ̂  Мермер, травертин, екозин и други ва-
ровички камења за споменици и граде-
жи, очевидна специфична тежина 2,5 
или повеќе и алабастер, вклучувајќи и 
таков камен кој не е натаму обработу-
ван, освен грубо цепан, грубо учетворен 
или учетворен со бичење: 
I) Мермер: 

а) во блокови 
б) во плочи 
в) друго 

7 25.16 Гранит, порфир, базалт, песочар и дру-
ги камења за споменици и градежи, 
вклучувајќи и таков камен што не е 
натаму обработуван освен грубо цепан, 
грубо учетворен или учетворен со би-
чење: 
1) Гранит 
2) Порфир 
3) Базалт 
4) Песочар 
5) Друго 

8 34.01 Сапун; .органски површински активни 
средства што се користат како сапун, 
во облик на стапчиња, колаци и парчи-
ња обликувани или леани, комбинирани 

, со сапун или не: 
1) Тоалетни 
2) Медицински 
3) За бричење 
4) За перење (во цврста состојба) 
5) Во прав и во течна состојба 
6) Други 

9 34.02 Органски површински активни сред-
ства, површински активни препарати и 
препарати за перење, што содржат или 
не содржат сапун: 
1) Органски површински активни сред-
ства: 

а) во завои до 1,5 kg 
б) други 

1) детергенти за домаќинство во 
завои над 1,5 kg 

10 39.07 Изработки од материјалите од та£. бр. 
39.01 до 39.06 заклучно: 
4) Завеси и слични производи 
6) Предмети за кујна 
8) Украсни предмети 
9) Предмети за ламби и осветление 

11 40.11 Полни гуми, надворешни гуми, изменли-
ви слоеви за надворешни гуми, внат-
решни гуми и гумени подметки (флипе-
ру , за тркала од сите видови: 
1) Надворешни угми за: 

а) патнички автомобили 



12 41.02 Сработени говедски кожи (вклучувајќи 
и кожи од биволи) и кожи од копитари, 
освен сработените кожи од тар. бр. 
41.06 до 41.08: 
2) Други: 

а) говедски: 
2) други: 

а) шведска горна (за лице) 
б) говедава долна (ѓонска) 
в) шведска за облека 

13 41.03 Сработени овчи и јагнешки кожи, освен 
кожите од тар. бр. 14.06 до 41.08: 
1) Овчи: 

б) други: 
1) овча за облека 
2) овча за постава 
3) овча сработена, друга 

2) Јагнешки: 
б) други: 

1) за облека 
2) за нараквици 
3) за постава 
4) друга 

14 41.08 Лакирани кожи и имитација на лакира-
ни кожи; метализирани кожи: 

* ' 1) Телешка: 
а) лакирана 

2) Овча и козја: 
а) лакирана 

4) Друга: 
а) лакирана 

15 42.02 Предмети потребни на патници (на при-
мер: ковчези, кофери за облека, кутии 
за шапки, патни торби, ранци ити.), 
торби за купувачка, рачни торби, ќеси-
ња, акт-ташни, лисници, новчаници, 
тоалетни торби за несесери, торби за 
алат, ќесиња 'за тутун, футроли, етуи-
-кутии (на пример: за оружје, музички 
инструменти, дурбини, накит, шишиња, 
крагни, обувки, четки) и слични конте-
нери од природна кожа, пресувана ко-
жа, вулканизирани влакна, вештачки 
пластични материи во листови, картони 
или од текстилни ткаенини: 
2) Од пресувана и регенирана кожа: 

б) торбарска изработка 
3) Од пластични материи во листови: 

б) торбарска изработка 
16 42.03 Предмети за облека и прибор за облека 

од природна или пресувана кожа: 
1) Од природна кожа: 

г) нараквици: 
1) женски 
12) машки 
3) детски 

17 48.13 Карбон и друга хартија за умножување 
(вклучувајќи и матрици) и хартија за 
пренесување, сечени во определени го-
лемини, во кутии или не: 
1) Индиго-хартија 
2) Матрици 
3) Друго: 

а) карбон-хартија 
б) друго 

18 58.09 Тил и други мрежест ткаенини (освен 
ткаени, плетени или хекдувани ткаени-
ни), украсени — фазоиирани; танте ли 
работени со рака или машина, во пар-
чиња, ленти или мотиви: 
2) Танте ли: 

б) машински изработени: 
1) од вештачки влакна 
2) од други материи 

19 58.10 Везови во парчиња, ленти или мотиви: 
1) Рачни 
2) Машински 
3) Друго 

20 69.07 Плочи за подови, плочи за огништа — 
камини и плочи за обложување на ѕи-
дови, неглегосани и неглазирани: 
1) Од обична земја: 

а) за ѕидови и подови 
б) други 

2) Од фајанс: 
а) за ѕидови и подови 
б) други 

3) Од други керамички материјали: 
а) за ѕидови и подови 
б) други ' 

21 69.10 Сливници, лавабои, бидоа, клозетски 
шоли, писоари, кади за бањи и сани-
тарни предмети: 
1) Од порцелан 
2) Од фајанс 
3) Од друг керамички материјал 

22 69.12 Садови и други предмети што се упо-
требуваат во домаќинството или за тоа-
летни цеАи, од други видови керамика: 
1) Во една боја: 

а) садови керамички и друг прибор 
за домаќинството 

б) садови и друг прибор за домаќин-
ството, од фајанс и фина глина 

2) Во^две или повеќе бои: 
а) садови керамички и друг прибор 

за домаќинството 
б) садови и друг прибор за домаќин-

ството, од фајанс и фина глина 
23 69.13 Фигури и други украсни предмети и 

предмети за лично украсување, пред-
мети за мебел: 
1) Од порцелан 
2) Од фајанс 
3) Од друг керамички материјал 

24 70.09 Огледала од стакло (вклучувајќи и ши-
вачки огледала), врамени или не, врз 
постамент или не: 
1) Времени огледала 
2) Друго 

25 70.13 Изработки од стакло (освен предметите 
што спаѓаат во тар. бр. 70.19), што се 
употребуваат за маса, кујна, тоалет, 
канцеларии за внатрешна декорација 
или за слична употреба: 
1) Шупливо стакло: 

а) недекорирано: 
1) садови од дувано или пресувано 

стакло 
2) вазни, пепелници и слични 

предмети, од обично стакло 
б) декорирано: 

1) садови од дувано или пресувано 
стакло 

2) вазни, пепелници и слични пред-
мети од обично стакло 

2) Огноотпорни садови 
3) Предмети од кристал, брусени или не: 
а) стакло кристално и брусено, за до-

маќинството 
б) вазни, пепелници и слични пред-

мети, од кристално стакло 
26 82.11 Апарати за бричење и нивни сечи ла — 

ножиња, бричеви и нивни сечила (вклу-
чувајќи' и недовршени сечи ла во ленти 
или не): 
2) Ножиња — жилети 
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27 84.12 Машини за климатизација, што содр-
жат во заедничко куќиште моторен вен-
тилатор и елементи за менување на 
температурата и влажноста на воздухот: 
1) Калорифери, индустриски 
2) Уреди за климатизација, автоматски, 

до ЗОО m* 
- 3) Уреди за климатизација, автоматски, 

над ЗОО m* 
4) Машини компресорски и слични, за 

ладење воздух и за вентилациј а 
5) Друго 

28. 84.15 Машини и апарати за производство на 
студ (електрични или други) — ладил-
н и к * 
2) Ладилници — фрижидери за дома-

ќинството, неелектрични 
3) Ладилници — фрижидери за дома-

ќинството, електрични: ' 
б) компресиони: 

2) други 
29 84.19 Машини и апарати за чистење и суше-

ње шишиња и други контенери: маши-
ни за полнење, затворање, печатење, 
капслирање и етикетирање на шиши-
ња, канти, кутии, вреќи и други конте-
нери; други машини за пакување и 
амбалажирање на стоки, машини за га-
зирање пијачки; машини за миење са-
дови: 
1) Машини и апарати за миење садови 

30 84.40 Машини за перење, чистење, сушење, 
белење, бојосување, апретирање, довр-
шување и превлекување текстилно пре-
диво, ткаенини или изработки од тек-
стилни материјали (вклучувајќи и ма-
шини за перење, пелгање и суво чис-
тење); машини за свиткување, навитку-
вање, сечење ткаенини; машини за пре-
влекување ткаенини или други подлоги 
— во изработката на линолеум и други 
покривте за под; машини за печатење 
текстил, кожа поѕидници, хартија за 
завиткување, линолеум и други мате-
ри] али, и гравирани или ецувани пло-
чи, гтлочички или валјаци за овие ма-
шини: 
2) Машини и апарати за перење алиш-

та, за домаќинството: ^ 
а) до 5 kg полнење 

31 84.51 Машини за пишување, освен машини за 
пишување со вградени механизми за 
сметање; машини за пополнување че-
кови : 
1) Машини за пишување, рачни: 

а) пишувачки машини канцелариски, 
стандардни 

б) пишувачки машини, портабл 
2) Машини за пишување, електрчини 
3) Машини за пишување, специјални 

32 84 52 Машини за сметање; сметководствени 
машини за, пишување, регистар-каси, 
машини за с£>ранкирање пошта, машини 
за издавање билети и слични машини 
што имаат уреди за сметање: 
2) Книговодствени машини: 

а механички 
б) електрични 

33 84.53 Машини за автоматска обработка на по-
датоци и нивни единици: магнетни и 
оптички читачи, машини што подато-
ците ги ставаат на подлога во облик на 
шифра и машини за обработка на такви 
податоци, што не се ^а^ведеии ниту оп-

фатени во некоја друга одредба од оваа 
тарифа: 
1) Машини за приготвување (дупчење, 

проверување, репродуцирање, среду-
вање ити.) 

2) Машини за обработка (табелирки, 
сметачи и ел.) 

3) Други: 
а) електронски сметачки машини, ос-

вен од тар. број 84.52 
34 85.06 Електромеханички апарати за дома-

ќинството, со вграден електричен мо-, 
тор: 
1) Шмукалки за прав 
5) Друго: 

а) машини за сечење месо, сланина, 
леб ити. 

б) машини за цедење овошни сокови 
в) елекртични куќни апарати и при-

бор, други 
35 85.12 Проточни грејачи за вода или грејачи 

за вода во резервоари и потопувачки 
грејачи: електрични апарати за греење 
на почвата и електрични апарати — 
греалки за греење простории; електрич-
ни апарати за уредување на косата (за 
сушење, онудлирање и слично); елек-
трични пегли; електрични уреди за 
домаќинството; електрични греј ни от-
порници, освен оние од јаглен (тар. бр. 
85.24): 
1) Електрични преточил грејачи, греја-

чи со резервоар и потопу в ачки гре-
ј а ч а 
а) за потребите на домаќинството: 

1) бојлери 
5) Електрични решоа, шпорети, скари, 

пржалки и ел. за домаќинството: 
а) шпорети електрични 

35 85.14 Микрофони и постамент за нив; звуч-
ници; аудиофреквентни електрични по-
јачала: 
4) Појачала-нискофреквентни 

37 85.15 Радиотелеграфски и радиотелефонски 
преносни и приемни апарати; радио-
емисиони и телевизиски преносни и при-
емни апарати (вклучувајќи ги и прием-
ниците што имаат вградено магнетофони 
или апарати за репродукција на звук) и 
телевизиски камери; помошни апарати за 
радионавигација, радари радиоконтрол-
ни апарати за далечина: 
1) Телевизиски приемници, комбинира-

ни или не, со грамофон или радио: 
а) приемници: 

1) телевизиски приемници 
2) Радиоприемници, комбинирани или 

не, со грамофон: 
а) транзисторски: 

1) носечки (портабл) 
33 90.03 Рамки за очила, цвикери, лорњони, 

очила со штит од прав и слично, и де-
лови за нив: 
1) Рамки за очила и цвикери: 

б) рамки од други материјали 
39 92.11 Грамофони, диктафони и други апарати 

за снимање и репродукција на звук, 
вклучувајќи ги и направите за вртење 
плочи и ленти, со или без звучни глави; 
телевизиски апарати за снимање и ре-
продукција на слика и звук, магнетски: 
1) Грамофони 
2) Магнетофони 
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40 94.01 Столици и други седишта (освен оние 
од тар. бр 94.02), па и оние што можат 
да се претворат во кревети, и нивни 
делови: 
2) Од метал: 

а) поставени (тапацирана или пре-
кривени 

б) друго 
41 94.03 Друг мебел и негови делови: 

1) За станови и угостителство: 
б) од метал: 

1) полици и пултови 
2) За канцеларии: 

б) од метал: 
1) полици и пултови 
2) друго 

3) За училишта: 
б) од метал: 

1) полици и пултови 
4) Друго: 

б) од метал: 
2) полици и пултови 
3) мебел метален, друг 

42 97.04 Предмети -за друштвени игри, игри па 
маса и панаѓурски друштвени игри за 
возрасни- или деца (вклучувајќи и маси за 
билијар, маси за куглање и реквизити 
за пинг понг): 
5) Друго: 

г) автомати-за игтри (со уфрлување на 
пари) 

43 97.06 Справи, апарати, прибор и реквизити 
за гимнастика или атлетика, или за 
спортови и игри под ведро небо (освен 
оние предмети што спаѓаат во тар. бр. 
97.04): 
1) Топки за тенис 
8) Спортски и гимнастички прибор од 

дрво, други спортски реквизити: 
г) топки за фубдал, хокеј, рагби, ко-

шарка, ватерполо и ел. 

44 93.03 Пенкала и моливи (вклучувајќи и пен-
кала и моливи со топчиња) и други 
перца, држали за перца, држали за 
моливи и слични држали и патсит-мо-
ливи; делови и опрема за нив, освен од 
тар. бр. 98.04 или 98.05: 
3) Хемиски моливи: 

45 98.10 Механички и слични запалки, вклучу-
вајќи и хемиски и електрични запалки, 
делови за запалки освен крепења и фи-
тили : 
1) Од благородни метали 
2) Друго: 

а; за цигари 

2. Согласноста за увозот на стоки издадена *врз 
основа на оваа одлука не значи и право на ку-
пување девизи за плаќање па увозот на тае стоки. 

Девизите за плаќање на увозот на стоките за 
кои е издадена согласност за увоз, организациите 
на здружениот труд ги обезбедуваат според од-
редбите од Законот за девизно работење („Служ-
бен лист на СФРЈ ', бр. 36/72, 71/72 и 52/73). 

3. Оваа одлука ќе се применува на увозот на 
стоките што се врши од денот на нејзиното влегу-
вање во сила по работите склучени и пријавени 
на банката до тој ден по кои не е извршен увоз, 
како и на увозот по работите што ќе се склучат 
И ќе п се пријават на банката до јој ден, 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 512 
30 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
з Џемал Биедпќ*. е. р. 

731. 
- Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 

прометот па стопи и у с л у г и со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и Службен лист на СФРЈ'1, 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНА-
ТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Бо Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1974 година (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/74) во точка 2 во одредбата под 1 бро-
јот: .,313,600.000" се заменува со бројот: „153,600.000". 

2. По точка И се додава нова точка Па, која 
гласи: 

„Па. На организациите на здружениот труд, на 
кои според одредбите на оваа одлука, со решение 
од Сојузниот секретаријат за пазар и цени им е 
утврдена глобалната девизна квота за увоз на стоки 
за лична потрошувачка но 1974 година, така утвр-
дената глобална девизна квота им се намалува за 
15°/о." 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на об Јавувањето во „Службен лист па 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 514 
30 јули 1974 година 

Белград 

Сол зен извршен сов^т 

Претседател. 
Немал Бие дик, е. р. 

732. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола па цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПА ЦЕНИТЕ ЗА ПООДДЕЛНИ 
ВИДОВИ МЕСО СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Цените за свежо телешко месо, како и цените 
за свежо јунешко месо квалитет I-а и I класа (bebi-
-bif). се формираат според условите на пазарот. 

2. Како телешко и јунешко месо, во смисла на 
точка 1 од оваа одлука, се подразбира месото од 
телиња и јуниња од квалитет и класа што се пред-
видени во одредбите на точка 1 оддел В под 1 и под 
2 од Одлуката за минималните откупни цени на до-
биток („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74). 

3. Организациите на здружениот труд при про- , 
дажбата на месото од точка 1 на оваа одлука ќе 
Засметуваат маржа во апсолутен износ кој постоел 
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на 26 ноември 1971 година, ако со важечките про-
писи не е определено поинаку. 

4. Организациите на здружениот труд што на 
мало продаваат месо од точка 1 на оваа одлука се 
должни во продавници и во други продажни еди-
ници да ;ia истакнат на видно место категоријата и 
класата па тоа месо, 

5. Со парична казна од 3.0С0 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд што пе се придржува кои одредбите од 
точка 4 са ов оа одлука. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд со парична казна од 1.000 до 3.000 
динари. 

- 6 Со в негувањето во сила на оваа одлука пре-
стапуваат да налеат одредбите на Договорот за на-
чинот на формирањето на малопродажните цени за 
свежо месо (..Службен лист па СФРЈ", бр. 55/73) 
доколку се однесуваат на * телешко или јунешко 
месо 

7 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од д-гот па објавувањето во „Службен лист на 
СФР.?-

Е п. бр. 513 
30 јули 1074 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

84.23/3 Ескаватори, механички лопати и 
слични самоодни уреди 
Ех. 
Механички лопати-товарачи, во-
лумен на лажицата од 3 т* и по-
веќе и сила на моторот од 250 КЅ 
и повеќе 5". 

2 Ова решение ќе се применува врз увозот што 
ќе се изврши во 1974 и 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е п. бр. 479 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Дентал Биедиќ, е. р, 

733. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛ ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ 
ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ЦЕМЕНТ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
ринети стапки за специфичната опрема за произ-
водството на цемент („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73) во точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) пред тар. број 84.13/3 се додаваат два нови 
тал. броја, кои гласат: 

„40.ll/ie Други надворешни гуми 
Ех. 
Надворешни гуми за кипери и 
дампер«, самоодни елеваторски 
скрепери и механички лопати-то-
варачи. што се опфатени со ова 
решение 5 

40 11/2е Други внатрешни гуми 
Ех. 
Внатрешни гуми за кипери и дам-
пери, самоодни елеваторски скре-
пери и механички лопати — това-
рачи. што се опфатени со ова 
решение 5"; 

2, По тар. број 84.22/5д се додават два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.23/2а Самоодни скрепери 

Ех. 
Самоодни елеваторски скрепери за 
површински копови 8 

734. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-, 
рипската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9 68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70. 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е е И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ВО ШУМАРСТВОТО 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во шумарството (,,Слзгж6ен лист па СФРЈ", бр. 
20/73 и 7/74) во точка 1 по тарифниот број 84.23/12 
се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат: 

„84.47/10 Други машини за механичка пре-
работка на дрво 
Ех. 
Машини за симнување кора од 
дрво по механички пат 5 

84.47/11 Автоматски линии за преработка 
на дрво (трансфери и ел.) 
Ех. 
Трансфер линии за механичко сим-
нување кора од дрво 5". 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што 
ќе се изврши во 1974 и 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Е. п. бр. 480 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 
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735. 737. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66. 5 67, 54/67, 9/6«, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70,' 25/70. 53/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА ПОДМАЖУДНИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на полиамидни влакна („Службен лист 
ка СФРЈ", бр. 20/73 и 7/74) во називот на решението 
и во точка 1 во уводната реченица и во наимену-
вањето под „Ех." на тар. броеви 84.12/2 и 3, 84.36/1, 
84.3Ѕ/2В, В4.36/7в, 84.316'Зв, 84 36'9 втора алинеја 
84.38/2 д, 84.40/1Д, 85.01/16-2, 85.02/4, 85.19/5 и 90.28 по 
зборот: „полиаглидни" се додаваат зборовите: „и по-
лиолсфински". 

2. Ова решение 'ќе се применува врз увозот што 
ќе се изврши во 1974 и 1875 година. 

3. Оза решение влегува во сила наредниот ден 
од денот ^ а објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 481 
25 јули 1974 година 

Белград 
1 ' Сојузов извршен солет 

Претседател, 
Џемал Бисдиќ, е. р. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 0 68. 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ КА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ИА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕ-
МА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ВОДОРОД- -ПЕРОКСИД 

1. Врз увозот на производи го од долунаведен^^ 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфично опрема што се користи во про-
изводството на водород-пероксид, ќе се примену-
ваат во 1974 и 1975 година наместо царинските ста-
пки предвидени во Ца римската тарифа, односно во 
Решението за одредување на пониски царински 
стапки па увоз гш од редени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73), следните царин-
ски стапки: 

Тарифен 
број 

84.01/4 

736. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69; 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72),-Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО КА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУ-
МИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што <се ко-
ристи во рудниците ма боксит и во производството 
на аподи за електролиза „на алуминиум, на глини-
ца и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73 и 7/74) во точка 1 во тарифниот број 84.14/4в 
по првата алинеја се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„— Вертикални печки за контину-
ирано печење вар, на мазут, со 
постојано одржување на јаглен-
диоксид од 3% до 6%, со капа-
цитет 80 тони на ден 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што 
• ќе се изврши во 1974 и 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 482 
25 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен кзѕршсн совет 

81.02/ 4 

и 10/3 

84.10/5 

84.11/2 

5". 

84.11/5 

Наименување Царинска 
стапка 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р« 

Друга« котли за производство па 
водена и друга пара 
Ех. 
— Котли угилизатори за добива-

ње водена пара за -производство 
на водород {за парен рефор-
мишу 5 

— Котелски цевки за загревање 
газолин, за вградување во котли 
за добивање газолински гас 5 

Други помошни уреди за парни 
котли 
Ех. 
Уреди за кондензација' на пара од 
процесни гасови на постројки за 
производство на водород 5 
Центри фу г-а лин пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи ЕО ,.Ѕ" 

изработка за запални и експло-
зивни органски хемиски ма-
терии „ 5 

—* Центрифугални пумпи за водо-
род-пероксид 5 

— Центрифугални пумпи за дести-
лирана вода 5 

Клипна пумпи 
Ех 
Клилни д о з и р - пу м п и • 5 
Компресори 
Ех. 
— Компресори за водород 5 
— Компресори за јаг лен-диоксид 5 
~ Компресори за суров газолин, 

со притисок од 14 и повеќе 
атмосфери 5 

— Специјални КЛИПКИ компресори, 
со суво одење, за добивање ин-
струментален воздух, без масле-
ни честици , 5 

Други пумпи и др. 
Ех. 
Дувалки, со капацитет од 3500 m3/h 
и повеќе 5 



Страна 1320 — Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 2 август 1974 

84.13/1а Ложишта за печки за течни 
горива 
Ех. 
Горилници за газолин, со капаци-
тет над 8 kg/h, со топлотна сила 
од 100.000 kcal/h и повеќе 

84.14/4в Други индустриски и Лаборатори-
ски печки, не електрични 
Ех. 
Печки за разделување газолин во 
процесот на добивање водород, (ре-
формира печки), без обвивка и 
зазид 

84.17/1г Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
Автоматски уреди за сушење ин-
струментален воздух • 

84.17/1ѕ Други машини и уреди за обра-
ботка на материјали со менување 
на температурата 
Ех. 
— Колони за хемиски реакции во 

производството на водород-пе-
роксид 

— Изменувани иа топлота, со 
цевки изработени од молибден 
со ознаката 15 МОЗ според DIN 

— Плочести изменузачи на топло-
та изработени од пе'рѓосувачки 
челик квалитет според DIN 4436, 
односно AISI 31Ѕ-Ѕ-16 

— Уреди за варење цеѓ заради 
издвојување на јаглен-диоксид 
од водород 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување течности и га-
СОРИ 
Fx 
— ''реди за филтрирање на ра-

ботна смеса во процесот на до-
тирање на водород-пероксид 

— Уреди за филтрирање цеѓ, хид-
риран гас и јаглен-диоксид во 
процесот на производството на 
водород 

84.61/1 Автоматски славини, вентили и 
слично 
Ех 
Автоматски славини и вентили за 
процесот на производството на во-
дород и водород-пероксид 

85.01/1а-2гг Други" генератори и мотори тежи-
на над 1000 kg по парче 
Ех. 
Дизел електрични генератори за 
моментално влегување во дејство 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командна разводни уреди за упра-
вување со уреди за производство 
на водород и водород-пероксид 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на проток, длабочина, притисок и 
слично 
Ех. 
Пневматски инструменти и апара-
ти за контрола на процесот на про-
изводството на водород и водород-
-пероксид 

90.25 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
Апарати за испитување гасови во 
процесот на производството на во-
дород и водород-пероксид 5 

90.28 Електрични и електронски инстру- * 
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Електрични и електронски апара-
ти за контрола на процесот на про-
изводството на водород и водород-
-пероксид 5 

2. Пониска царинска стапка за производите од 
точка 1 на ова решение, ќе се примени само ако 
тие производи се увезуваат во рамките на испо-
рака на комплетна постројка за производство на 
водород-пероксид. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 483 
25 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

738. 

Врз основа па член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9 68, 22 68, 30'68, 17/69. 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70. 58/71, 63 72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
3 4 ДОПОЛНЕНИЕ ПА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се кори-
сти во земјоделството („Службен лист , на СФРЈ", 
бр.' 41/73 и 64/73) во точка 1 се врши следното 
дополнение: 

1) по тар. број 73.22/15 се додават два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„73.23/2 Други контејнери од лим или пло-

чи, од железо или од челик 
Ех. 
Контејнери- од челик за држење 
биолошки материи па температу-
ра па течен азот 5 

76.10/3 Други контејнери од алуминиум 
Ех. 
Контејнери од алуминиум за др-
жење биолошки материи на тем-
пература на течен азот 5". 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што 
ќе се изврши во 1974 и 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 484 
25 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршел совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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739. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр, 
34/65, 49/66, 5/67, "54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ИА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водство на полиестерски влакна („Службен лист на 
СФРЈ1', бр. 20/73) во точка 1 се вршат следните до-
полненија: 

1) по тар. број 84.36/9 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

на одредени производи („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 10/73 и 45/73), следните царински стапки: 

„84.37/76 Трикотажни 
плетење 

машини за кружно 
5"; 

$.) по тар. број 85.02/4 се додава нов тар. број, 
КОЈ гласи: 

„85.11/1а Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
Печки за топење — чистење сјакнат 
полимер во дизни за истиснување 
на полиестерски влакна 5". 

2. Ова решение Ice се применува врз увозот што 
ќе се изврши во 1974 и 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот деи 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 485 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

740. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОП-
РЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ТЕЧЕН КИСЛОРОД 

1. Врз увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во про-
изводството на течен кислород ќе се применуваат во 
1974 и 1975 година наместо царинските стапки пред-
видени во Царинската тарифа, односно во Решението 
За одредување пониски царински стапки на увозот 

Тарифен 
број 

Наименување Царинска 
стапка 

81.15/16 

84.17/ls 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на 
кислород, со капацитет над 3500 
Nm3/h 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за течен 
кислород, со температура од ми-
нус 184°С 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи за течен кислород, 
со температура од минус 184°С 

84.11 /2 Компресори 
Ех. 
Турбокомпресори за компримирање 
на воздух и азот, со капацитет над 
20.000 Nm8/h 

84.15/1а б а ш и н и и апарати за производство 
на ниски температури (најмалку 
—15°С) 
Ех. 
Фребнски уреди за производство на 
ниски температури за ладење воз-
дух или аргон во гасовита состојба 
Други машини "и апарати за произ-
водство на ниски температури 
Ех. 
Фреонски уреди за производство 
на ниски температури за ладење 
воздух или аргон во гасовита сос-
тојба 
Други машини, уреди и ел. за об-
работка на материјали со менува-
ње на температурата 
Ех. 
— Ректификациони колони за про-

изводство на течен кислород 
— Уреди за Линде-Клодовиот цик-

лус за добивање течен вез дух 
— Измену ва чи на топлина за прет-

ворање течен кислород во гасо-
вит кислород 

#4.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
Уреди за одвлажување и загре-
вање воздух за одмрзнување на 
ректификациони колони за произ-
водство на течен кислород 

84.61/1 Автоматски славини, вентили и 
сл. 
Ex. 
Автоматски вентили за постројки 
за производство на течен кислород 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни табли со разводни уреди 
за управување со процесот на про-
изводството на течен кислород 

З а б е л е ш к а . Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако ко-
м а н д и т е табли со разводни уреди 
се увезуваат во рамките на испо-
рака на комплетна опрема за про-
изводство на течен кислород, без 
оглед дали тие се увезуваат заедно 
(истовремено) со таа одрема или 
одвоено. 
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87.02/За Цистерни 
Ех. 
Цистерни за транспорт на течен 
кислород, со температура минус 
184°С 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
проток, длабочина, притисок и др. 
Ex. 
Инструменти и апарати: за мерење 
притисок, проток, температура и 
др. во процесот на производството 
на течен кислород 5 

З а б е л е ш к а . Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако 
инструментите и апаратите од овој 
тарифен број се увезуваат во рам-
ките на испорака на комплетна оп-
рема за производство на течен кис-
лород, без оглед на тоа дали тие 
се увезуваат заедно (истовремено) 
со таа опрема или одвоено 

90.23 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Инструменти и апарати за авто-
матска контрола и регулација на 
работата на уредите за производс-
тво на течен кислород 5 

З а б е л е ш к а . Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако свие 
инструменти и апарати се увезу-
ваат во рамките на испорака на 
комплетна опрема за производство 
на течен кислород без оглед на тоа 
дали тие се увезуваат заедно (ис-
товремено) со таа опрема или од-
вело. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 486 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател; 
Џемал Биедиќ, е. p. 

југословенскиот телеграфски и телефонски сообра-
ќа ј („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73) во точка 1 се 
вршат следните дополненија: 

1) пред тар. број 85.13/16 се додаваат три нова 
тар. броја, кои гласат: 
„84.53/1 Машини за подготовка (дупчење, 

проверување, репродуцирање, сре-
дување итн.) 
Ех. 
— Дупчачи на хартиени ленти 
— Читачи на хартиени ленти 
— Премотувачи на хартиени ленти 
— Магнетни единици за примање и 

давање сигнали на централната 
единица — процесорот на елек-
тронската телефонска централа 

85.01/26-1 Трансформатори, други до 1 kg те-
жина заклучно за парче 
Ех. 
Трансформаторски јатки од перма-
лој за електронски телефонски 
централи 

85.01/3 Исправувачи и исправувачки апа-
рати 
Ех. 
Единици за напојување на елек-
тронски телефонски централи 

10 
10 
10 

10 

10 

10"; 

741. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66. 5/67, 54/67, 9/68, 22/68. 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА 
ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИ-
ЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ТЕЛЕГРАФСКИ 

И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се уве-
зува во рамките на Програмата за модернизација на 

2) во тар. број 85.13/IB по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Делови за електронски телефон-
ски централи (метална конс-
трукција — носачи, ормани и 
други елементи за поврзување; 
командно-контролни табли-пло-
чи; механички составени ожи-
чени сталки, панелни влошки и 
мемориска! блокови) 10"; 

3) по тар. број 85.13/4 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„85.13/6 Телепринтери и слични електрични 

апарати 
Ех. 
— Телепринтери за електронски 

телефонски централи 10 
— Специјални линиски пишувачи 

за регистрација на работата на 
електронски телефонски цен-
трали 10"; 

4) по тар. број 85.15/Зж се додаваат два нови 
тар. броја, кои гласат: 
„85.18/1 Константин (постојани) електрични 

кондензаторц 
Ех. 
Кондензатори за репродукција за 
електронски телефонски централи 10 

85.19/9а Отпорници индустриски за вграду-
вање 1 
Ех. ( 
Индустриски отпорници за елек-
тронски телефонски централи 10"; 

5) во тар. број 85.19/10 по првата алинеја се до-
даваат шест нови алинеи, кои гласат: 

„— Контакти за електронски теле-
фонски централи во стаклени . 
цевчиња со заштитна атмосфера 10 

— Плочи со печатени врски за 
електронски телефонски цен-
трали 10 

— Релеи со контакти за електронс-
ки телефонски централи во ' 
стаклени цевчиња со заштитна 
атмосфера 16 
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— Елементи за спојување од типот 
на летвички и конектори 10 

— Штекерски единици со печатени 
врски и со вградени контактни 
елементи 10 

— Минителефонски релеи за елек-
тронски телефонски централи 10"; 

6) по тар. број 85.19/10 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„85.21 /3 Полуспроводнички елементи 

1Јх. 
Диоди и транзистори за репро-
дукција за електронски телефонс-
ки централи 10 

85.21/4 Друго 
Ех. 

, — Интегрални кола за електронски 
телефонски централи 10 

— Штекерски единици со печатени 
врски и со вградени полуспро-
воднички и други елементи 10". 

7) по тар. број 85.22/2B се додава нов тар. 
број, кој гласи: 
„85.23/3 .Кабли за телекомуникација 

Ех. 
Телекомуникациски кабли со ко-
нектори за електронски телефон-
ски централи ' 10"; 

8) по тар. број, 85.23/4 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„85.26/2 Изолациони фитинзи од пластичен 

материјал 
Ех. 
Специјални пластични изолациони 
кабли за намотки за електронски 
телефонски централи 10". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 септември 1973 го-
дина. 

Е. п. бр. 487 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

742. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр.-
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70. 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА ВИНИЛХЛОРИД MOHOMEP-PVC ВО ПРАВ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на винилхлорид мономер-PVC во прав 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 7/74) во точка 
I се вршат следните дополненија: 

1) по тар. број 84.03/4 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 
„84.10/2 Ротациони пумпи 

Ех. 
— Запчести пумпи за транспорт на 

хемикалии, масла и густи флу-
иди 5 

— Клипни пумпи-за транспорт на 
течни јагленводороди " 5"; 

2) во тар. број 84.10/3 по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Специјални пумпи за транспорт 
на етилен-дихлорид, инхибитс-
ри, суспснзиони додатоци, PVC-
-суспензии, кондензати, алка-
лии, винилхлориди, солени води, 
цеѓ, жива, течен хлор, дестила-
циони и суспензиони остатоци 
за производство на винил хлорид 
мономер и РУС 5"; 

3) во тар. број 84.11/2 по првата алинеја се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

«,— Повеќестепени центрифугални 
компресори за воздух и азот во 
производството на винилхлорид 
мокомер 5 

— Специјални компресори во „Ѕ" 
изработка за компресија во про-
изводството на РУС 5"; 

4) во тар. број 84.11/4 по првата алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Вентилатори во експлозивно си-
гурносна заштита во производс-
твени простории, складови, си-
лоси и садови во производство-
то на винилхлорид* мономер и 
РУС 5"; 

5) по тар. број 84.11/4 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.11/5 Други воздушни пумпи, вакуум-

-пумпи и воздушни или гасни ком-
пресори, вентилатори, дувалки и ел. 
Ех. 
Дувалки за пневматски транспорт-
ни системи во производството на 
РУС , 5 " ; 

6) по тар. број 84.12/2 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.15/16 Други машини и апарати за про-

изводство на студ, освен за дома-
ќинства 
Ех. 
Разладни уреди за ладење на про-
цесни гасови, течности и катализа-
тсри во производството на винил-
хлорид мономер и РУС 5 

84.17/1г Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. • 
— Уреди за сушење гранули и 

прав на РУС 5 
— Пневматски сушилнсици во два 

*ката, за сушење РУС прав 5"; 
7) го тар. број 84.17/1д по втората'алинеја се дода-
ваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Изменувани на топлина за грее-
ње, ладење и одржување на 
процесната температура на 
флуидот во процесот на произ-
водството на винилхлорид мо-
номер и РУС 5 

— Уреди за ладење вода во цир-
кулационен систем 5"; 
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8) по тар. број 84.17/1д се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.17/1е Автоматски машини за дестилаци-
ја и евапоризација 
Ех. 
Уреди за дестилација и евапориза-
ција на винилхлорид мономер, ети-
лендихлорид, хлороводород и про-
цесни останки на винилхлорид 5"; 

9) во тар. број 84.17/1ѕ по втората алинеја се до-
даваат четири нови алинеи, кои гласат: 

„— Автоклави (реактори) за произ-
водство на етиленхлорид, во про-
изводството на винилхлорид мо-
номер 5 

— Уреди за термичко крекување 
на етилендихлорид 5 

— Автоклави (реактори) за поли-
меризација во производството 
на РУС 5 

— Изменувани на топлина за грее-
ње и ладење на РУС и на други 
ја гленво до-роди 5"; 

10) по тар. број 84.17/1ѕ се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.18/2а-1 Други индустриски центрифуги за 
течност 
Ех. 
— Центри фуги за определување 

на молекулските тежини кај по-
лимерните материјали 5 

— Центрифугални декантери за 
РУС суспензија 5"; 

11) во тар. број 84.18/26 по втората алинеја се 
додаваат две ноои алинеи, кои гласат: 

„— Филтери за воздух и винил-
хлорид во производството на 
винилхлорид мономер 5 

— Филтери за напојни флуиди, 
воздух, суспензиони додатоци и 
РУС, во производството на РУС 5"; 

12) во тар. број 84.19/8 по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Уреди за дозирање на инхи-
битори и хемикалии во цирку-
лационен систем на разладна 
вода и на систем на котловска 
вода 5"; 

13) по тар број 84.19/8 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-

трола во производството 
Ех. 
— Специјални автоматски ваги за 

одмерување на РУС во прав и 
адитиви 5 

— Специјални автоматски ваги-за 
мерење на влезен винилхлорид 
мономер и произведен РУС 5 

84.22/За * Кранови до 50 t носивост 
Ех. 
Специјални кранови со погон на 
компримиран воздух за опслужу-
вање на процесната опрема во про-
изводството на винихлорид моно-
мер и РУС 

14) во тар. број 84.22/5д по првата алинеја се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Специјални уреди за натовар и 
истовар на винилхлорид моно-
мер и течни јаглен-во доро ди 5 

— Пневматски транспортни систе-
ми за транспорт на гранули и 
прав, во производството на РУС 5"; 

15) во тар. број 84.59/2к по четвртата алинеја се 
додаваат шест нови алинеи, кои гласат: 

„— Уреди за приготвување и скла-
дирање на катализатор^ за по-
лимеризација на винилхлорид 
мономер 5 

— Специјални мешалки и линии за 
мешање и хомогенизација на 
прав и гранули на РУС 5 

— Магнетско-вибрациони сита за 
просејување и класификација 
на РУС прав 5 

— Мешалки за хомогенизирање на' 
РУС суспензија, суспензиони 
додатоци и други помошни флу-
иди во полимеризацијата на 
РУС 5 

— Преси за обликување мостри на 
РУС за следење на процесот на 
производството 5 

— Вибрациони и ротациони сита 
за просејување и класификаци-
ја на гранули на РУС во произ-
водството на РУС 5"; 

16) во тар. број 84.61/1 по првата алинеја се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Автоматски вентили за регула-
ција на полимеризацијата на 
винилхлорид мономер, на ети-
лендихлорид и на други помош-
ни флуиди 5 

— Автоматски вентили за регула-
ција на полимеризацијата на 
РУС суспензија, на РУС, на 
етилендихлорид и на други по-
мошни флуиди 5"; 

17) во тар. број 84.61/2 по првата алинеја се до-
дава кова алинеја, која гласи: 

„— Вентили и славини во „Ѕ" изра-
ботка за регулација на полиме-
ризацијата на винилхлорид мо-
но-мер, на РУС суспензија, на 
РУС, на етилендихлорид и на 
други помошни флуиди 5"; 

\ 

18) по тар. број 84.61/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„85.02/1 и 2 Електромагнетни и перманентни 
магнети 
Ех. 
Магнети за издвојување на метал-
ни честици од РУС прав 5"; 

5 
19) по тар. број 85.19/5, се додава нов тар. број, 

кој гласи:-
5 

„90.22/3 Други машини и апарати за меха-
нички испитувања на тврдоста и др. 
Ех. 
Уреди за испитување на механички 
и високоеластични особини на 
РУС 5". 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што 
5"; ќе се изврши во 1974 и 1975 година. 
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3. Ова решение влегува, во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 488 
25 јули 1974 година/ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Тарифен Наименување Царинска 
број ' стапка 

1 2 3 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
— Запчести пумпи за т р а н с п о р т а 

• хемикалии, масла и терети флу-
иди 5 

— Крилни пумпи за транспорт на 
течни јагленоводороди 5 v 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Специјални пумпи за транспорт на 
солена вода, цеѓ, жива, течен хлор 
и други хемикалии 5 

84.1Q/5 Клипна пумпи 
Ех. 

•Специјални пумпи за-.дозирање на 
хемикалии во подготвувањето на 
електролит 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Специјални компресори за ком-

пресија на водород 
— Специјални центрифугални ком-

пресори за гасен хлор 5 
84.11/4 ВбнтиЛатори 

Ех. 
• — Вентилатори во експлозивна си-

гурносна заштита во производ-
v ствени простории, складишта, 

силоси и садови во производ-
ството на хлор 5 

743. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА О-
ПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ХЛОР - АЛ КД Л НА 

ЕЛЕКТРОЛИЗА 

1. Врз увозот на производите од до лу наведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-N 
рифа — специфична опрема за хлор-алкална елек-
тролиза, ќе се применуваат во 1974 и 1975 година, 
наместо царинските стапки предвидени во Царин-
ската тарифа односно во Решението за одредување на 
пониски царински стапки на увоз на одредени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73), 
следните царински стапки: 

— Специјални венти латори за 
шмукање на хлор во_ синтезна 
печка 5 

84.11/5 Други пумпи, дувалки и ел. 
Ех. 
Специјални дувал ки за транспорт 
на водород 5 

84.15/16 Други машини и апарати за про-
изводство на студ, освен за дома-
ќинствата 
Ех. 
Уреди за разладување на вода во 
производството на хипохлорит 5 

84.16/1 Каландери , 
Ех. 
Каландери за контрола на хомоге-
носта на пластични маси 5 

84.17/16 Машини и уреди за 'пречистување 
Ех. 
Уреди за пречистување раствор на 
натриум-хлорид 5 

84.^7/1г Машини и уредел за парење и су-
шење 
Ех. 
Уреди за сушење на хлор 

84.17/1 д Машини и уреди за разладување N 

на материјали -
Ех. 
Разладни уреди за вкапување на 
хлор во производството на хлор 5 

84.17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех. 
— Апсорбери (реактори) за произ-

водство на натриум-хипохлорит 5 
Резервоари со термичко греење за 
складирање на цеѓ 5 
— Изменувачи на топлота со ти-* • 

тански цевки и со цевки од ле-
v тиран челик за ладење на рас- * 

творот на натриум-хлорид, во-
дород, хлор, натриум-хидрохло-
рит. солна киселана и на пег 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течност и га-
сови 
Ех. 
— Специјални филтери за пречис-

тување на растворот на натри-
ум-хлорид 5 

— Специјални филтери за пречис-
тување на цеѓ 5 

— Специјални филтери од полиес-
тер за филтрирање на хлор 5 

— Уреди (лентести ротациони сита) 
за фино пречистување на вода 5 

84.20/1 Ваги и апарати За мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Специјални ваги за мерење цеѓ, 
солна киселина и натриум-хипо-
хпорит 5 

84.22/5а Транспортери со гумена или челич-
на лента врз база на движење на 
лентата, со сопствен погон 
Ех. 
Специјални транспортери за транс-
порт на натриум-хлорид 5 
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84.61/1 

84.61/2 

84.64 

Автоматски славини, вентили и др. 
Ех. 
— Автоматски вентили за регула-

ција на процесот на производ-
дството на солна киселина, на-
триум-хипохлорит, хлор и за 
подготвување на растворот на 
натриум-хлорид 5 

—г Автоматски сигурносен вентил 
за одржување притисок во цев-
ки и садови во погони на пет-
рохемиски комплекс 5 

Други славини, вентили и др. 
Ех. 
Вентили и славини од специјална 
конструкција во производството на 
хлор 5 
Затиначи и слични спој ници 
Ех. 
Метално азбестни, метално плас-
тични, и метални затиначи (мембра-
н у за одржување приклучни при-
тисоци во цевки и садови во пого-
ни на петрохемиски комплекс 5 
Кабли за пренос ца сила 
Ех. 
Специјални кабли конструирани за 
одреден отпор и работна темпера-
тура за поврзување на инструмен-
тите во погони на петрохемиски 
комплекс 5 
Коаксијални кабли 
Ех. 
Специјални кабли конструирани за 
одреден отпор и работна темпера-
тура за поврзување на инструмен-
тите во погони на петро хеми еки 
комплекс 5 

2. Ова решение влегува ве сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 489 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 1 

85.23/2 

85.23/4 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

744. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р ЕЛИ Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОП-
РЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ХЛОРАЛКАЛНИ 
ЕЛЕКТРО ЛИЗИ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА И КОПО-
ЛИМЕРИЗ АЦИ Ј А ВРЗ БАЗА НА ПРОПИСЕН, 

ЕТИЛЕНОКСИД И ПРОПИЛЕНОКСИД 

1. Врз увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската Та-
рифа — специфична опрема што се користи во про-
изводството на производи врз база на хло^алкални 

електро лизи и полимеризациЈ а и кополимеризација 
врз база на пропиле«, етиленоксттд и пропиленоксид, 
наместо царинските стапки предвидени во Царинс-
ката тарифа, односно во Решението за одредување 
на пониски царински стапки на увоз на одредени 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73 и 
45/73), во 1974 и 1975 година ќе се применуваат след-
ните царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Наименување стапка 

1 2 3 

84.10/3 _ Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи од титан 5 
— Центрифуге лни пумпи од специ-

јално легиран благороден челик 5 
— Центрифуге рни пумпи од специ-

јална изработка за агресивни, 
запални и експлозивни течности 
и суспензии 5 

84.10/4 Млазни пумпи 
Ех. 

ђ Млазни пумпи (ејекторски вакуум 
систем) за отпарување вода од по-
лиоли 5 

84.10/7 ЛРУ^ пумпи 
Ех. 
— Пумпи за дозирање реактив« Ѕ 
—" Пумпи за циркулирање жива во 

електро АНТИЧКИ ќелии 9 
84.U/16 Вакуум-пумпи 

Ех. 
Вакуум-пумии за транспорт на 

ѕ пропилен-оксид 5 
84.U/2 Компресори 

Ех. 
— Повеќес тепани компресори за 

добивање на течен воздух; хлор 
и течен-пропилен-оксид 5 

—- Компресори за преточување на 
течни гаоови 5 

— Вијчени компресори за транс-
порт на пропи лен -оксид * 5 

84.11/4 Венти латори 
Ех. 
— Вентилатори за разладни кули 

од затворен систем на декарбо-
низирана вода за ладење, отпор-
ни на хлорирани материи . 5 

— Вентилатори за рециркулација 
на воздух во „Ѕ" изработка, из-
работени или обложени со фи-
берглас ' 5 

% 

84.11/5 ДРУЕИ воздушни пумпи и др. 
Ех. 
Дувалки за транспорт на водород 5 

84.17/16 Машини и уреди за пречистување 5 
Ех. 
Уреди за пречистување на раствор 
на натриум-хлорид (соли) од хлор 5 

84.17/1 д Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 

„ — Изменувани на топлина за ла-
дење на водород, хлор, концен-
трирана сулфурна киселина и 
натриум-хидроксид 5 

— Изменувани на топлина во про-
изводството на по лио л, натриум-
хлорат и калциум-хипохлорат 
со над 70% активен хлор (ка-
порит) I 
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84.17/1е 

84.17/ls 

Автоматски машини за дестилаци-
ја и евапоризација 
Ех. • 
— Уреди за дестилација и ректи-

фикација на пропи лен-оксид 5 
— Уреди за дестилација на печен 

воздух за добивање на азот 5 
— Уреди за дестилација на жива 5 
— Уреди за евапоризација на за-

ситена солена вода, со бароме-
тарски кондензатор, за добива-
ње цврст натриум-хлорид и на-
триум-хлорат 5 

Други машини и уреди за обработ-
ка на материјали со менување на 
температурата 
Ех. 
— Изменувачи на топлина за заг-

ревање на раствор на натриум-
-хлорид (соли) 5 

— Уреди за сушење на хлор ^ 5 
— Уреди за сушење на натриум-

-хлорат 5 
— Уреди за кристализација на на-

триум-хлорат - 5 
— Уреди за сушење на воздух за 

пневматски инструменти 5 
— Уреди од Линде-Клодовиот цик-

лус за добивање на течен воз-
дух и1 за 'производство на азот 5 

84.18/2а-1 Центрифуги индустриски за теч-
ности 
Ех. 
Центрифуги за издвојување на на-
триум-хлорид, натриум-хлорат и 
калциум-хипох"лорат со над 70% 
активен хлор (капорит) 5 

84.13/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 

• гасови 
Ех. 
— Уреди за филтрирање на елек-

тролитички соли и хлор, израбо-
тени од РУС и титан 5 

— Уреди за декантација — пре-
чистување на соли 8 

— Уреди за филтрирање на рас-
твор на патриум-хлорид (соли) 5 

— Уреди за пречистување на рас-
твор на натриум-хлорид (соли) 
со издвојување на хлор по пат 
на вакуум 5 

— Дехлоринатори од цевчест тип 
за пропилен-оксид 5 

— Воздушни дехлоринатори со ра-
шигови прстени за одвојување 
на хлор од повратниот електро-
лит . Е 

— Шмукални маслени филтери за 
пречистување на воздух од прав 
и од агресивни гасови, за доби-
вање на азот Ј 

— Филтери за пречистување на 
воздух за,инструмента^! ја, хер-
ментизација и пречистување во 
халата на ќелиите и во команд-
вата сала за електролиза I 

— Кандела филтери за хлор 5 
— Филтери за пречистување на 

електролит во производството 
на хл срати 5 

— Скрубери за пречистување на 
отпадни агресивни гасови и воз-
дух 5 

— * .Ј̂ ДИ за одвојување на течнос-
ти од гас во електролиза на хлор 5 

— Уреди за пречистување на гасо-
вит пропилен-оксид 5 

84.19/& Машини за пакување и завитку-
вање на стоки 
Ех. 

^^Машини за пакување на натриум-
-хлорат и калциум-хипохлорит со 
над 70% хлор (капорит) 5 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Уреда за одмерување и полнење на 
вреќи со натриум-хлорат 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола ао производството 
Ех. 
— Автоматски ваги за дозирање 5 
— Електромагнетни ваги 5 
— Тенорски ваги 5 
— Капацитивни -ваги 5 

84.22/5а Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
Транспортери за транспорт на хе-
миски производи 5 

84.22/5г Дигалки, самостојни, подвижни 
Ех. 
Самоодни дигалки за пренос и од-
лагање на графитни аноди, свеќич-
ки и капаци на ќелии 5 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација и ел. 
Ех. 
— Елеватори обложени со епоксид-

'на смола за транспорт на'калци-
ум-хипохлорит со над 70% хлор 
(капорит) 5 

— Пневматски транспортери за 
вар 5 

Стругови универзални и продук-
циони до 350 mm височина на шил-
ците 
Ех. 
Универзални стругови за обработ-
ка на влезни и излезни глави на 
ќелии • „ 5 

84.46/5 Други машини алатки за обработ-
ка на камен, керамика, бетон и ел. 
Ех, 
Пили за сечење на графитни плочи 
и стапови 5 

84.56/5 Машини и уреди за производство 
на градежни материјали 
Ех. 
Дробилки за вар • 5 

84.56/7 • Други машини за сортирање, про-
сејување, сепарација и ел. 
fex. 
— Класификатори на капорит 5 
— Специјални мешалки за меша- . 

ње на суровини, меѓупроизводи у 
и отпадни суспензии и раствори 5 

84.45/2а-1 
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84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Уреди за активирање бункери и 

волуметриски дозери за силоси 
— Електролитички ќелии со жи-

вини катоди, со г р а ф и т и аноди, 
со графитии полнења, со деком-
позери 

— Електролитички ќелии за про-
изводство на натриумхлорат со 
титански аноди и прекинувачи 

— Уреди за гаснење вар со мешал-
ки за производство на пропилен 
оксид 

— Реактори за производство на 
калциум-хипохлорид со над 70% 
активен хлор (капорит), пропи-
лен-оксид, полиол и натриуад-
-хлорат 

— Специјални мешалки за мешање 
на течности и суспензии во про-
изводството на натриум-хлорат, 
пропилен-оксид, полиол, калци-
ум-хипохлорит со над 70% акти-
вен хлор (капорит) инатриум-
-хипохлорит 

— Преси за обработка на г р а ф и т и 
аноди 

— Преси за набивање анодии ста-
пови во анодна пЈ^оча 

— Уреди за апсорпција на хлор во 
производството на хипохлорит 

— Уреди за производство на солна 
киселина со синтеза на водород 
и хлор 

84.61/1 Автоматски славини, вентили и сл. 
Ех. 
Автоматски вентили во производс-
твото на пропи лен-оксид, калциум-
-хипохлорит со над 70% хлор (ка-
порит), натриум-хлорат, полиол и 
солна киселина 

84.61/2 Други славини, вентили и сл. 
Ех. 
Други вентили и славини за про-
изводство на калциум-хипохлорит 
со над 70% хлор (капорит), натри-
ум-хлорат, пропилен-оксид, нолпол 
и солна киселина 

85.01/26-4 Други трансформатори па 1 ООО kg 
за парче 
Ех. 
Влезни трансформатори за испра-
вувач^! постројки 33/6/0,4 kV 

85.01/3 Исправу вачи и исправу сачки апа-
рати 
Ех. 
Силициумски исправувани со ис-
правувач^ трансформатор за про-
изводство на хлор и натриум-хло-
рат 

85.11/1 а Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
Лабораториски печки за жарење и 
сушење ка н а тр и v м - х л ора т и на 
калциум-хипохлорат со над 70% 
хлор (капорит) 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
4 заварување, летување и спојување 

Ех. 
— Апарати за заварување на дело-

ви од пластична маса 5 
— Апарати за заварување на ме-

тали со инертен гас 5 
85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-

рати 
Ех. 
Командно-контролни табли за во-
дење, контрола и корекција на про-
цесот на производството во хло-
ралкалеи комплекс 5 

85.23/7 v Други изолирани електрични спро-
в о д н и к 
Ех. 
Електрични спроводници изолира-
ни, во облик на шини и кабли, од 
чист бакар или алуминиум, за по-
врзување на електролитички ќелии 
со исправувани 5 

90.15 Ваги СО осетливост од 5 центиграма 
или помалку, со или без тегови 
Ех. 
Лабораториски аналитички ваги за 
контрола на производите во проце-
сот на производството 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
, контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
и др. 
Ех. 
Мерни инструменти за контрола на 

. протокот и нивото на течноста и 
гасовите, РН вредности и анализа 
на гасози 5 

90.2:1 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
Фотоелектрични калориметри 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Уреди за мерење, проверување, 

анализа и автоматска контрола 
на процесот на производството 
во хлоралкален комплекс 5 

— Уреди за мерење и регулација 
на напонот (растојанието) поме-
ѓу електродите во електролит-
ските ќелии 5 

2. Пониска царинска стапка за производите од 
точка 1 на ова решение ќе се примени само ако тие 
производи се увезуваат во рамките на испорака на 
к о л е т н и постројки за производство на производи 
врз база Yia хлоралкални електролиза! и полимери-
занија и копалимеризација врз база на пропилен, 
етилон-оксид и пропиле« оксид. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ'". 

Е. п. бр. 490 
25 јули <974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 
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745. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОП-
РЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ФУРНИР И НА НЕОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛА-
ГОРОДЕНИ ДРВНИ ПЛОЧИ (ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ, 

ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ, ПАНЕЛ ПЛОЧИ, 
ШПЕР ПЛОЧИ) 

1. Врз увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во про-
изводството на фурнир и на необлагородени и облаго-
родени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, 
панел плочи и ншер плочи), наместо царинските стап-
ки предвидени во Царинската тарифа односно во 
Решението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73), во 1974 и 1975 година 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

84.10/1 

8 4 . 1 0 / 2 

84.10/3 

84.10/5 

Наименување 
Царинска 

стапка 

8 4 . 1 1 / 1 6 

84.11/2 

Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 
Уреди — мембрански пумпи за до-
зирање на врзивии и други средс-
тва во дрвна пулпа 

Ротациони пумпи 
Ех. 
Полжавести пумпи за транспорт на 
дрвна пулпа, отпорни на агресивни 
хемиски материи 

Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транс-
порт на дрвна пулпа, отпорни на 
агресивни хемиски материи 

Клшши пумпи 
Ех. 
— Клипни пумпи за транспорт па 

врели медиуми (масло и вода) 
со температура од 150°С и пове-
ќе,' под притисок од 16 атмосфе-
ри и повеќе 

— Клипни пумпи за притисоци над 
200 атмосфери 

Вакуум-пумпи 
Ех. 
— Уреди — вакуум-пумпи за дози-

рање компоненти во приготву-
вањето на лепила 

— Вакуум-пумпи за отшмукување 
на водата од лесонит теписи 

Компресори ; 
Ex. i l l 
Компресори за полнење хидрофори 
за притисоци над 200 атмосфери 

84.11/4 

84.14/4В 

84.16/1 

8 4 . 1 7 / 1 Ѓ - 2 

84.18/26 

84.19/9 

84.20/1 

84.21/3 

8 4 . 2 2 / 5 Д 

Веитилатори 
Ех. 
Вентилатори за пневматски транс-
порт н а и вери и, капацитет од 
10.000 ш3 и повеќе 5 

Други индустриски и лабораторис-
ки печки, ^електрични 
Ех. 
Уреди за печење премачкувачки 
средства нанесени врз дрвните пло-
чи 5 

Калапдери 
Ех. 
Уреди за нанесување полиестерски 
лакови врз плочи иверици со вала-
ње (облагородување на плочи иве-
рици) 5 

Други машини за сушење на дрво 
Ех. 
— Уреди за континуирано сушење 

на иверки 5 
— Уреди .за континуирано сушење 

на фурнир , 5 
— Уреди за стабилизација на лесо-

нит плочи по пресувањето 5 
Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Уреди за издвојување на дрвни 
влакненца од отпадни води со фил-
трирање 5 

Друга машини и апарати 
Ех. 
Автоматски машини за врзување 
пакети на фурнир 5 

Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
— Автоматски контактни ваги За 

дозирање иверкИ во уредите за 
мешање (хомогенизирање) на 
иверки и лепила 5 

— Автоматски електронски ваги 
за мерење на исечени делови од 
обликувани иверкини погачи и 
испросува ни плочи иверици 5 

Други апарати за распрскувач 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Уреди за нанесување премачкувач-
ки средства врз дрвни плочи со рас-
прашување 5 
Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација,4 натовар или ис-
товар и др. 
Ех. 
— Уреди за рамномерно додавање 

на иверки од бункерот на транс-
портери — додавани в 

— Вибрациони додавачи на иверки 
од бункер во уредите за иоиггоу-
вање на иверките со сечење и 
мереле 8 
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— Машини за дигање трупци, на 
просторно дрво и на дрвни отпа-
доци, со хидраулични фаќани 

— Автоматски додавачи и одзема-
чи на фурнир во машина и од 
машина за лупење и седење на 
фурнир и во уреди и од уреди 
за континуирано сушење на 
фурнир 

— Уреди за додавање и слагање на 
фурнир на средницата на панел 
плоча 

— Уреди за подигање и вртење на 
панел плочи заради визуелна 
контрола на квалитетот на па-
нел плочите и за одвојување на 
неисправните плочи од исправ-
ните 

— Уреди за сортирање на изрежа-
ни делови на трупци, по должи-
на 

— Специјални уреди за манипула-
ција и магационирање ролни на 
мокар фурнир 

— Автоматски уреди за слагање 
фурнирани листови врз палети 

— Уреди за обликување на шпер 
плочи, со слагање на фуриирс-
ки листови 

— Уреди за додавање на дрвни 
материјали во машини за сече-
ње на дрво во исечоци и ив ерки 

84.31/3 Други машини за изработка или 
довршување на целулозна маса, 
хартија или картон 
Ех. 
— Машини за сечење на дрво во 

исечоци и ив ерки 
— Машини за истапување на ивер-

ки со сечена и мелење 
— Уреди за. просејување и сорти-

рање на исечоци, ив ерки и пи-
лев ин а 

84.40/ls Други машини и апарати 
Ех. 
Машини за континуирано печатење 
на дрвни плочи и фурнири 

84.45/26-4 Специјални брусилки 
Ех. 
— Специ ј ал ни бруси лки за острење 

ножови за сечење на дрво во 
иверхи, со магнетско прицврсту-
вање на ножовите за време на 
брусењето 

— Специјални автоматски брусил-
ни за острење ножови за маши-
ни за лупење и сечење на фур-
нир со минимална работна дол-
жина од 2.500 mm 

84.47/6 Машини за глодање на дрво 
Ех. 
Машини за врежување на жлебови 
на дрвни плочи со глодање 

84.47/7 Машини за брусење на Дрво 
Ех. 
— Машини за брусење1 на плочи 

иверици 
— Контактни пружни брусилка 

84.47/8 Пили за Дрво 
Ех. 

• 
— Специјални автоматски машини 

за исечување — режење на дрв-
ни плочи во определени облици 

— Пили за повеќе листови за ра-
сечување на режана граѓа во 
летвички за панел плочи 

— Специјални автоматски уреди 
(пили) за обрежување на дрвни 
плочи 

— Специјални автоматски стабил-
ни верижни пили за режење 
трупци на определени должини, 
со уреди за стегање и поместу-
вање на трупците за време на 
режењето 

84.47/10 Други машини за механичка пре-
работка на дрво 
Ех. 
— Машини за лупење на фурнир 

— лупачки 
— Машини за сечење на фурнир 
— Автоматски ножици за сечење 

на фурнир 
— Уреди за поправка на дефектни 

панел плочи и шпер плочи 
— Машини за симнување на корка 

од трупци 
— Машини за обработка на рабови 

на фурнир заради спојување 
— Машини за изрежување јазли 

од листови на фурнир и за уфр-
лување на искроени делови на 
фурнир во тие отвори 

— Машини за сечење под агол и 
челно спојување на фурнирани 
листови и шпер плочи 

— Уреди за перфорирање на лесо-
нит плочи со пресување 

84.48/1 Делови и прибор, наменети за упо-
треба исклучиво или главно за ма-
шини алатки за обработка на дрво 
од тар. број 84.47, што се опфатени 
со ова решение 

84.59/2з Трансфер-линии за бојосување 
Ех. 
Трансфер-линии за бојосување на 
дрвни плочи 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Уреди за мешање (хомогенизи-

рање) па иверки и лепила 
— Уреди за мешање (хомогенизи-

ра!^) на лепила 
— Уреди за натресување иверки — 

обликување иверкина погача 
(настресни станици) 

— Уреди за континуирано прет-
ресување на обликувана ивер-
кина погача 

— Уреди за сечење на обликувани 
иверкини погачи во движење 

— Уреди за пресување на облику-
вани иверкини погачи 
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746. 

— Ротациони уреди за стабилиза-
ција на ис пресува ни плочи иве-
рици * * 5 

— Машини за чистење — четкање 
на плочи иверици 5 

— Уреди за облепување (облагоро-
дување) на дрвни плочи со спе-
цијални материјали (фурнир, де-
коративна хартија, декоративни 
пластични ламинати и ел.), со 
пресување 5 

— Уреди за нанесување (облагоро-
дување) полиестерски лакови 
врз дрвни плочи по системот на 
завеса 5 

— Машини за пресување (пеглање) 
на фурнир 5 

— Уреди за составување на лет-
вички — обликувани средишни 
за панел плочи 5 

— Уреди за нанесување лепило врз 
средницата на панел плочи и врз 
фурнирот 5 

— Уреди за пресување на панел 
плочи и шпер плочи 5 

— Уреди за приготвување лепило 
со мешање 5 

— Уреди за намотување и одмоту-
вање ролни на мокар фурнир 5 

— Машини за надолжно спојување 
на фурнирски листови 5 

— Уреди за перење сечка 5 
— Уреди за мешање на дрвна пул-

па заради хомогенизирање (одр-, 
изување на концентрацијата) 5 

— Уреди за обликување на лесо-
нит теписи 5 

— Преси за пресување на лесонит 
плочи 5 

— Уреди за импрегнација на лесо-
нит плочи 5 

— Уреди за овлажување на лесо-
нит плочи по пат на валање 5 

— Уреди за нанесување премачку-
ва чки средства врз дрвни плочи 5 

Електромагнети 
Ех. 
Електромагнети за отстранување 
метални предмети од сенката и 
иверките 5 
Други индустриски и лабораторис-
ки печки 
Ех. 
Уреди за печење премачкувачки 
средства нанесени врз дрвни плочи 5 
Други машини и апарати за меха-
ничко испитување на тврдоста, ја-
чината, збиеиоста, еласшцитетот 
и ел. 
Ех. 
Машини и апарати за испитување 
на дрвни плочи 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 491 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

85.02/1 

85.ll/lr 

90.22/3 

Врз основа на член 20. став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70. 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е НИ Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА ДРВЕСИНА, ПО ЛУ ЦЕЛ УЛ ОЗ А И ЦЕЛУЛО-
ЗА, И ЗА НИВНАТА ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА 
— ПРОИЗВОДСТВО НА ОБВИВКА И АМБАЛАЖ-

НА ХАРТИЈА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производство на 
дрвееина, полуцелулоза, и целулоза и за нивната 
примарна преработка — производство на обвивна и 
амбалажна хартија, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа, односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73), во 1974 и 1975 година 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

Наименување Царинска 
стапка 

84.01/4 

84.05/2а 

84.10/1 

Ѕ4.10/2 

84.10/3 

Други котли за производство на во-
дена пара и на други пари 
Ех. 
Котли за производство на индус-
триска водена пара што горат на 
гас или нафта,-капацитет 115 t пара 
на 1 h максимален притисок на 
пара до 84 атмосфери 

Индустриски турбински парни ма-
шини на водена и друга пара без 
вградени котли 
Ех. 
Парна турбина со две одземања и 
една компензација, јачина 15.000 
kW 

Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 
Мембрански пумпи изработени од 
материјал отпорен на агресивни 
хемиски материјали 
Ротациони пумпи 
Ех. 
— Ротациони пумпи за транспорт 

на Мазут 
— Ротациони пумпи за транспорт 

на истапен сулфур 
Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Цеитрифугални пумпи изработе-

ни од киселоотпорен челик за 
дозирање и транспорт на амо-
ниум-сулфитен луг, полуцелу-
лозна маса и отпадни води 

— Центрифугелни пумпи за тран-
спорт на амонијачна вода 

— Центрифугални пумпи за тран-
спорт на раствор на азотна ки-
селина 
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84.10/5 

84.11/16 

84.11/2 

84.11/4 

84.12/5 

84.13/4 

84.14/4В 

84.17/ 1д 

84.17/18 

— Цснтрифугални пумпи за уфр-
лување течен сулфур во печка 
за Согорување 5 

Клипни пумпи 
Ех. 
— Клипии пумпи изработени од 

киселоотпорен челик за транс-
порт на густа полуцелулозна 
маса 5 

— Клиини пумпи за дозирање на 
хлор и други хемикалии за пре-
чистување на вода 5 

Вакуум-пумпи 
Ех. 
— Вакуум-пумпи за создавање ва-

куум во впарувачка станица, из-
работени од киселоотпорен челик 5 

— "Вакуум-пумпи за машини за 
обликување на хартиени ленти 5 

Компресори 
Ех. 
Специјални клипни компресори со 
сув. од за инструмента лен воздух 5 

Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори за вдувување на воз-
дух во горилиик заради согорување 
на црн луг 5 

Други машини за климатизација 
Ех. 
Уреди за одржување одредени тем-
ператури и влага во сушниот дел 
на машина за производство на об-
вивка и амбалажна хартија 5 

Други горилници за печки со течни 
горива 
Ех. 
Горилчици за согорување на густ 
црн луг 
Други индустриски и лабораторис-
ки печки, неелектрични 
Ex.* 
Печки за согорува ње на сулфур за-
ради добивање на сулфур-диоксид 
Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
— Ладилници на циркулациона во-

да за ладење на сулфур-диок-
сид во кула 

— Изменувачи на топлина од ти-
тан 

— Уреди за претворање на гасо-
вит хлор во течен хлор 

Други машини и • уреди 
Ех. 
— Уреди за прегреј ува ње на рас-

твор на амониумсулфит (бел луг) 
— Уреди за кондензирање на пара 

од лугови и отпадни пари од 
процесот на производството на 
полуцелулозна маса 

— Уреди со двоен ѕид, со метал-
ни и со грејачи за топење на 
сулфур 5 

— Уреди со двојни ѕидови, со ме-
шал ки, со грејачи и со сито за 
прегрејување на сулфур заради 
уфрлување .во печка 5 

— Апсорпциона! кули за добивање 
на амониумсулфит 5 

— Повеќестепеии вакуум впарува-
чи на црн луг изработени од ки-
селоотпорен ч&лик 5 

— Уреди за варење иверки со по-
мош на пара со амоннјачно-сул-
фитна постапка за добивање на 
целулоза 5 

— Уреди за производство на натри-
ум- и калциумхипохлорит 5 

84.18/2а-1 Индустриски центрифуги за теч-
ности 
Ех 
Вертикални центрифугални одво-
јувани на нечистотија од хартиена 
пулпа и од смеша на хартиена 
пулпа и полуцелулоза 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за пречистување — одво-

јување на пара, гасови и црн 
луг од полуцелулозна маса 5 

— Филтери за механичко пречис-
тување на циркулациона вода во 
колона за ладење на сулфур-
-диоксид 5 

— Уреди за грубо и фино пречис-
тување — одвојување на нечис-
т о т и од хартиена пулпа, од 
смеша на хартиена пулпа и од 
полуцелулоза 5 

— Акцелераторски уреди за пре-
чистување на вода 5 

— Вибрациони (рамни и ротациони) 
пречистувачи на суспензија на 
влакна 5 

84.19/2 Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 
Ех. 
Машини за пакување и завитку-
вање на готови ролни на обвивна 

/ и амбалажна хартија 5 

81.19/9 Други машини и апарати 
Ех. 
— Уреди за дозирање сечки во у-

реди за" просејување и сортира-
ње на сенки 5 

— Уреди за дозирање сечки во уре-
ди за варење сечки 5 

— Машини за дозирање, завитку-
вање и пакување на дрвесина, 
полЈчделулоза и целулоза 5 

— Уреди за дозирање сенки на еле-
ватори, транспортери и др. 5 

84.21/3 Други апарати за распрснување 
течности, со пумпи за разни цели 
Ех. 
Уреди за лупење корка од дрво со 
помош на воден млаз 6 
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84.31/1 Машини и апарати за изработка на 
целулозна маса (хартиена маса) и 
за изработка и доработка на хар-
тија 
Ех. 
— Машини за одвојување на црн 

луг од полуцелулозна маса, со 
пресување 5 

— Мелници за развлакнуваше на 
полуцелулозиа маса и расчију-
ќање на хартиена маса, со двој-
ни плочи 5 

— Рафлнери — пречистуваат за 
тргање долги влакна на полу-

.целулозна маса и на хартиена 
пулпа _ 5 

— Машини за перење полуцелу-
лозна маса 5 

— Машини за пулпирање отпадо-
ци од хартија и стара хартија 5 

— Вибрациони сита за одвојува-
ње недоволно рашчлани влакна / 
и преостанати нечистотен од 
пулпа за производство на хар- * 
тија 5 

— Машини за изработка на обвив-
ка и амбалажна хартија 5 

— Машини за изработка на бра-
новидна амбалажна хартија 5 

84.31/3 Други машини за изработка или 
довршување на целулозна маса, 

, хартија или картон 
Ех. 
— Уреди за сечење дрво во сенки 5 
— Уреди за сечење дрвени отпадоци 

во сенки 5 
— Уреди, за просејување и сорти-

рање на сенки 5 
— Уреди за одвојување на несеа-

рени делкови на дрво од целу-
лоза 4 б 

— Уреди — мелници за развлакну-
вање (дефибрување) на дрве-
сина, полуцелулоза, целулоза и 
несварени делови од дрво 5 

— Уреди за одводнување на дрве-
сина, подуцелулоза и целулоза 5 

* — Уреди за мешање — хомогени-
з и р а ^ на дрвесина, полуцелу-
лоза и целулоза со вода 5 

—- Уреди за перење на дрвесинр, 
полуцелулоза и целулоза 5 

— Уреди за мешање — хомогени-
зирање суспензија на влакна со 
хемиски агенси 5 

— Уреди за брусење дрво — доби-
вање влакна на дрвесина 5 

— Машини за сечење дрво во ивер-
к у со вибрациона сортирка за 
сортирање на дрвени иверки 5 

— Машини за перење на сортира-
ни иверки 5 

84.47/10 Други машини за механичка прера-
ботка на дрво 
Ех. 
Машини за симнување корка од ДР-
ВО ро механичка постапка В 

84:59/2к 

85.19/5 

Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Уреди за просејување — издво-

јување на корка од вода 
— Уреди за пресување на корка од 

дрво 
— Уреди со метални за примање и 

разредување на целулозна пул-
па по варење 

— Уреди — метални за издвоју-
вање на калциум-карбонат од 
смеша на зелен луг и калциум-
-хидроксид 

— Уреди — колони за оксидација 
на редок црн луг 

— Уреди — каустификатори за 
каустификација на зелен луг 
(добивање на натриум-хидрок-
сид од натриум-карбонат со деј-
ство на калциум-хидроксид) 

— Електролитички ќелии со'жи-
вина катода за електролиза на 
натриум-хлорид 

— Уреди за пресување на сува це-
лулоза во определени облици 

— Реакциони кули за белење це-
' лулоза. со мешани 

— Реакциони кули за производство 
на лугови за варење сечки 

— Реактори за производство на 
хлордиоксид 

Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни, ^разводни и сиг-
нални табли, пултови и ел.) 
Ех. 
Командни и разводни уреди за 
управување со машини и уреди што 
работат синхронизирано во рам-
ките на линиите за производство 
на дрвесина, полуцелулоза, целу-
лоза, обвивна и амбалажна хартија 5 

З а б е л е ш к а . Пониска царинска стап-
ка ќе се примени ако овие уреди се уве-
зуваат во рамките на испорака на ком-
плетни линии за производство на дрве-
сина, полуцелулоза, целулоза, обвивка и 
амбалажна хартија, без оглед дали тие 
се увезуваат заедно (истовремено) со тие 
линии или посебно 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 496 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Би е дик, е. р. 
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747. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
.ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОП-
РЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБЛАГОРОДУВАЊЕ 
И ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ СУРОВИНИ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфичната опрема за 
производство, облагородување и преработка на не-
метални суровини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/74) во точка 1 се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1) пред тар. број 84.10/2 се додаваат 4 нови тар. 
броеви, кои гласат: 
„40.11/1е Други надворешни гуми 

Ех. 
Надворешни гуми за дамиери — 
кипери, носивост над 12 тони 5 

82.05/2а-1 Изменливи рударски алати од ме-
тални карбиди за дупчење и сон-
дажа 
Ех. 
Круни за уреди за дупчење на 
мински дупки на површински ко-
пови 5 

84.08/За Мотори 
Ех. 
Мотори за пневматски натовару-
ва™, јамски дупчачи, гарнитури и 
пумпи со висок притисок за инјек-
тирање 5 

84.10/1 Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 
Специјални мембрански пумпи от-
порни на абразија, за транспорт на 
суспензија на кварцен песок 5"; 

2) во тар. број 84.10/3 по третата алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат: 

Специјални центрифугални пум-
пи отпорни на абразија, за тран-
спорт на суспензија на кварцен 
песок, капацитет од 400 1/min и 
повеќе 5 

— Потопувачки пумпи за заситена 
солена вода 5 

— Стабилни центрифугални пумпи 
- ' за заситена солена вода, капа-

цитет 1 m8/min и со височина на 
дигањето над 500 m - 5 " ; 

3) во тар. број 84.10/5 по третата алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат: 

„— Кликни пумпи за транспорт на 
суспензија на каолин, отпорни-
ка абразивни материи, со авто-
матска хидраулична регулација 
на количината на протокот 5 

— Пумпи со висок ^притисок на 
пневматски погон за инјектира-
ње во рудници на сол 8 

— Пумпи за впрегнување на гориво 
во дизел-мотори на машини (ло-
комотиви, булдожери и ел.) што 
се опфатени со ова решение 5"; 

4) во тар. број 84.11/2 по втората алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

ј,— Компресори за притисоци од 10 
и повеќе атмосфери 5"; 

5) по тар. број 84.11/2 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 

„84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори за отпр&шување, изра-
ботени од материјал отпорен на 
абразивни материи (кварцен прав) 5 

З а б е л е ш к а . Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако овие 
вентилатори се увезуваат во склоп 
со уреди за флуидизационо суше-
ње на кварцен песок од тар. број г 

84.17/1г 

6) во тар. број 84.17/1г во третата алинеја во. 
вториот ред, по зборот: „сушење" се додаваат зборо-
вите: „на сурови (пресувани),", а по третата алинеја 
се додава нова алинеја, која гласи: 

„— Уреди за флуидизационо суше-
ње на кварцен песок за стак-
ларската и леарската индустрија 5 

З а б е л е ш к а . Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако уре-
дите за флуидизационо сушење се 
увезуваат во склоп со специјални 
уреди за плдстификација (обложу-
вање) на кварцен песок со вештач-
ки смоли од тар. бр. 84.56/7"; 

7) по тар. број 84.17/1г се додава нов тар. броЈ, 
кој гласи: 

„84.17/1д Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди за ладење на флуидизиран 
(исушен) кварцен песок за стак-
ларската и леарската индустрија 5 
Забелешка. Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако овие 
уреди за ладење на флуидизиран 
кварцен песок се увезуваат во 
склоп со~специјални уреди за пл ве-
рификација (обложување) на квар-
цен песок со вештачки смоли од 
тар. број 84.56/7"; 

8) во тар : број 84.18/26 по втората алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат: 

»— Уреди за центрифугално сорти-
рање на кварцен песок (воздуш-
ни сепаратори — циклони) 5 

З а б е л е ш к а . Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако 
уредите за центрифугално сортира-
ње на кварцен песок се увезуваат 
во склоп со специјални уреди зџ 
пластификациј а (обложување) не 
кварцен песок јсо вештачки ршхшиС 
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* Уреди за издвојување на прав 
. од струјата на воздухот (скру-

бери) 5 

Забелешка. Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако уре-
дите за издвојувале на прав се 
увезуваат во склоп со специјални 
уреди за мистификација (обложу-
вање) на кварцен песок со вештач-
ки смо ли 

— Филтери за масло, воздух и го-
риво за машини (локомотиви, 
булдожери и др.) што се опфа-
тени со ова решение - 5"; 

9) по тар. број 84.19/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.19/8 Машини за дозирање и пакување 

Ех. 
— Машини за дозирање и пакува-

н а иа каолин и калцит 5 
— Маши™ за дозирање и пакува-

ње на сол 5"; 

10) во тар. број 84.20/1 наименувањето под Ех. се 
менува и гласи: 

„Автоматски ваги за дозирање"; 

11) тар. број 84.22/1 а се менува и гласи: 
„84.22/1 а и б Лифтови, товарни и за лица 

Ех. 
Извозни машини за извоз на руда 
и луѓе од јами 5"; 

12) во тар. број 84.22/5в по првата алинеја се 
додава нева алинеја, која гласи: 

„— Витли за намотување и одмоту-
вање на специјални самоносеч-
ки кабли, со вградени челични 
јажиња за работа на одржување 
окна во рудници на сол 5"; 

13) во тар. број 84.22/5д по десеттата алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Вибрациони додавачи за квар-
. пен песок 5"; 

14} по тар. број 84.22/5д се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„84.23/8 ЕеЈгавзторет, -механички лопати и 

слични еамоодни уреди 
Ех. 
— Натоваруваат со тркала, со сила 

ва моторот до 75 КЅ 5 
— Јамски механички натоварил 

лопата на пневматски погон ' 5"; 

15) по тар. број 84.23/7 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
,^84.23/9 Машини за откоп во рударството 5"; 

16) во тар. број 84.23/12 по втората алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат: 

„— Јамски универзални самоодни 
ровокопачи — натоварувачи 5 

— Јамски дупчачки гаранитури на 
пневматски погон 5 

— Јамски дупчачки гарнитури на 
електричен погон во „Ѕ" изра-
ботка 5"; 

17) по тар. број 84.23/12 се додава нов тар, број, 
Ко} гласи: 

„84.31/3 Други машини за изработка или 
довршување на целулозна маса, 
хартија или картон 
Ех. 
— Машини за производство на 

азбестни плочи 5 
— Уреди за развлакаување на аз-

бестни. влакна 5 
— Уреди за приготвување на аз-

бестна пулпа за изработка на 
азбестни плочи 5"; 

18) по тар. број 84.47/12 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.49/1 Алати за рачна употреба со пнев-
матски погон 
Ех. 
Пили за режење јамска граѓа на 
пневматски погон 5"; 

19) во тар. број 84.56/3 по втората алинеја се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Уреди за хидраулично сепари-
рање — гранулиран^ на квар-
цен песок 5 

—. Магнетни сепаратори за издво-
јување железо од рудата барит 5"; 

4 20) во тар. број 84.56/5 по шесттата алинеја се 
додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

„— Куглични мелници за влажно 
мелење на керамички маси за 
изработка на керамички пло-
чички , 5 

— Вибрациони сита за просејува-
ње суспензија и прав за изра-
ботеа на-керамички плочник и 5 

— Пропелерски мешалки за меша-
ње суспензија на керамичка ма-
са за изработка на керамички 

/ плочички 5"; 

21) во тар. број 84.56/7 по дваесет и осмата али-
неја се додаваат четиринаесет нови алинеи, кои гла-

' сат: 
„—, Специјални уреди за п ласти фи-

кација (обложување) на кварцен 
песок со вештачки смели 5 

— Мелници за мелење барит; фи-
ност на мелењето од 63 до 10 
микроби 5 

— Мелници за мокро .мелење на 
барит, под 10 мик рони 5 

— Уреди за просејување на квар-
цен песок (лачни и ротациони 
сита), изработени од специјален 
материјал отпорен на абразија 
на кварцен песок 5 

— Еднавалчести озабени дрсбилки 
за примарно дробење на камена 
сол 5 

— Ударни ротациони дробилки за 
секундарно дробење на камена 
сол 5 

— Оза бени вал чести мелници за 
фино мелена на камена сол 5 

— Мешалки за мешање смеша' за 
инјектирање во рудници на сол 5 

— Конусни дробилки за дробење 
руда 5 

— Ротациони сита за просејување 
и за сортирање на азбестни . 
влакна 5 
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— Центрифугални сепаратори за 
издвојување на азбестни влакна 
од прав — јаловина 

— Куглични мелници за влажно 
мелење на керамичка маса за 
изработка на порцелански са-
дови , 

— Вибрациони сита за просејување 
суспензија и прав за изработка 

' на порцелански садови 
— Пропелерски мешалки за меша-

ње суспензија на керамичка ма-
са за изработка на порцелански 
садови 5"; 

22) по тар. број 84.61/2 се додаваат шест нови 
тарифни броеви, кои гласат: 
„84.63/1 Склопови на запчест тркала и 

други склопови за менување на бр-
зина 
Ех. 
Склопови за менување на брзина 
за машини (локомотиви, булдоже-
ри и др.) што се опфатени со ова 
решение 5 

84.63/3 Други трансмисиони оски, лактести 
лостови, куќишта за лежишта и др. 
Ех. 
Други оски, кућишта, запчаници и 
др. за машини (локомотиви, булдо- ч 
жари и др.) што се опфатени со она 
решение, 5 

84.63/4 Оски за пренос на сила 
Ех. 
Оски за пренос на сила за машини 
(локомотиви, булдожери и др.) што 
се опфатени со ова решение 5 

84.64 * Затиначи и слични спој ници и др. 
Ех. 
Затиначи и др. за мотори со внат-
решно согорување и за менувачи 
за машини (локомотиви, булдожери 
и др.) што се опфатени со ова ре-
шение 5 

85.02/1 Електромагнети 
Ex. 
Уреди за отстранување железо од 
сомелен кварц 5 

85.08/1 Стартери за мотори и динама 
Ех. 
Стартери и динама за дизел-мотори 
за машини (локомотиви, булдоже-
ри и др.) што се опфатени со ова 
решение ' 5"; 

23) во тар. број 85.19/5 по забелешката кон пр-
вата алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гла-
сат: 

„— Командни и разводни уреди за 
управување со извозни машини 
за извоз на руда и луѓе од јами 5 

— Командни контролни табли за 
управување и контрола на про-
цесот на работата на машини за 
производство на азбестни плочи 5 

I 
Забелешка. -Пониска царинска 
стапка ќе се примени само ако 
команданте, контролните и раз-
водните уреди се увезуваат во 
рамките на испорака на ком-
плетна извозна машина за извоз 
на руда и луѓе од јама, односно 
машина за производство на аз-
бестни плочи, без оглед дали 

тие се увезуваат заедно (исто-
времено) со тие увозни машини 
или посебно 

— Командни табли за управување, 
* , регистрирање и контрола на 

процесот на контролирањето на 
излужувањето на сол од ле-
жиштето на солта ' 5"; 

по тар. број 86.02/1 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„86.03/3 Дизел механички локомотиви 

Ех. 
Јамски дизел механици локомо-
тиви во „Ѕ" изработка 15"; 

25) во тар. број 90.18/2 по првата алинеја се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Изолациони апарати за спасува-
ње 5 

— Апарати за заштита при рабо-
тата — аспиратори за солна 
прав 5". 

2. Ова решение ќе се примени на увозот што ќе 
се изврши во 1974 и 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Р. п. бр. 503 
25 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

748. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73) во точка 1 се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во тар. број 85.22/2в првата алинеја се брише; 
2) во тар. број 90.17/1 по триесет и шесттата 

алинеја се додава нова алинеја, која гласи: 
„— Апарати за испитување работата на срцето 

под оптоварување*'; 
3) во тар. број 90.19/26 по третата алинеја се 

додава нова алинеја, која гласи: 
„— Имплатациони пацемакер за лична упо-

треба". 
2. Ова решение ќе се применува на стоките што 

ќе се увезат во 1974 и 1975 година. 
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 511/74 
30 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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749. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликиет и на народните банки на автономните пок-
раини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Сојузниот 
извршен совет утврдува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/74) во точка 3 по став 3 се додава нов став 4, кој 
гласи: 

„Покрај кредитите од став 3 на оваа точка, На-
родната банка на Југославија ќе дава бескаматни 
кредити за обезбедување на тековната ликвидност 
на деловните банки врз основа на дадените бескама-
тни краткорочни позајмици на овластените менува-
чи — за вршење на менувачки работи, и врз основа 
на дадените бескаматни позајмици на Поштенската 
штедилница — за вршење на меѓународната упат-
ничка служба." 

Досегашните ст. 4 до 7 стануваат ст. 5 до 8, со 
тоа што во новиот став 6, зборовите: „став 4" се за-
менуваат со зборовите: „став 5". 

2. Во_ точка 4 во одредбата под 6 на крајот точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додаваат две .нови одредби, кои гласат: 

„7) додатниот кредит на Фондот за кредитирање 
и осигурување на извозните работи за посебни на-
мени — во износ од 98 милиони динари; 

8) кредитот на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи — во износ од 100 мили-
они динари за откуп на пченица од родот на 1974 
година.". 

3. Ова допрлнение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 509/74 
31 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

750. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-

вање на стоките за кои 'стоковните контингенти и 
девизните контигенти ги утврдува Сојузниот секре-
таријат за надворешна4 трговија („Службен лист на 
СФРЈ", ,бр. 14/72, 41/73 и 25/74), на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно 
прибавено мислење од Стопанската комора на Југо-
славија, сојузниот секретар за надворешна'трговиjk 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 

1974 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1974 година („Службен ЛРЈСТ на СФРЈ", бр. 
8/74, 11/74, 13/Л4? 19/74, 27/74, 29/74, 30/74, 33/74 и 
37/74) во точка 2 под 1 Репродукциони материјали во 
редниот број 16 бројот: „45.000" се заменува со бро-, 
јот: „120.000". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 13015 
22 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 

751. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за ком-

пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73 и 21/74), во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ИЗМЕНИЛИ ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕН-

ЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Во Наредбата за начинот на остварување на 
компензација за вештачки ѓубриња („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 3/74) во точка 1 во заграда по бројот: 
„71/73" се додаваат зборовите: „и 35/74". 

2. Во точка 2 зборовите: „активната хранлива 
материја на азот (N) и н^ активната хранлива мате-
рија на фосфор (РгОѕ)" се заменуваат со зборовите: 
„активната хранлива материја на азот (N) на актив-
ната хранлива материја на фосфор (Р2О5) и на ак-
тивната хранлива материја на калиум (К)". 

3. Во точка 5 став 2 зборовите: „азотни и фос-
форни" се заменуваат со зборовите: „азотни, фос-
форни и калиумови", а зборовите: „која за азот (N) 
изнесува 3,042 динари а за фосфорна компонента 
(Р2О5) ~ 2,574" се заменуваат со зборовите: „која за 
азот (N) изнесува 4,872 динари, за'фосфорна компо-
нента (Р2О5) растворлива во вода — 4,940, односно 
растворлива во лимонска киселина — 4,669 динари, 
а за калиум — 1,619 динари". * 

4. Во точка 6 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Трошоците на производството изнесуваат кај 

мешаните ѓубриња 238,6 динари за тона, а кај ком-
плетните ѓубриња — 365 динари за тона". -

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 8-211/2 
22 јули 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

инж. Иво Куштрак, е. р. 

752. 

Врз основа на член 16 став 2 од За-
конот за кредитните работи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74), по претходно 
прибавено мислење од овластените банки, Советот 
на гувернерите доше сув а 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА РОКОТ И НА УСЛОВИ-
ТЕ ПОД ЌОИ РАБОТИТЕ НА УВОЗ НА СТОКИ И 
УСЛУГИ НА КРЕДИТ НЕ СЕ СМЕТААТ КАКО 

КРЕДИТНИ РАБОТИ 

•1. Работите на увоз на стоки на* кредит од стран-
ство по кои плаќањето се врши во рок од 90 дена од 
денот на царинењето на тие стоки не се сметаат ка-
ко кредитни работи* 
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2. Услугите што странските правни и физички 
лица во земјата или во странство им ги вршат на 
организаците на здружениот труд на кредит, а кои 
се плаќаат во рок од 120 дена од денот на извршува-
њето на услугата, не се сметаат како кредитни ра-
боти. 

3. По исклучок од одредбата на тон. 1 и 2 на оваа 
одлука, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини можат рокот за 
плаќање да го продолжат поради: 

1) рекламација на квалитетот на примените 
стоки; • ' 

2) рекламација на количеството^ на примените 
стоки; 

3) рекламација на асортиманот на стоките; 
4) рекламација во врска со пречекорувањето на 

роковите определени во купопродажниот договор; 
5) рекламација на примената фактура во врска 

со извршена услуга од страна на странски партнер; 
6) рекламација во врска со квалитетот на извр-

шена услуга од страна на странски партнер; 
7) рекламација во врска со други отстапувања 

што се предизвикани без вина на домашната работна 
организација, а се однесуваат на елементите на ку-
попродажен или друг договор; 

8) дејство на виша сила и случај (загуба на ис-
прави И ДР-). 

Народните банки -на републиките и народните 
банки на автономните покраини можат да го про-
должат рокот за плаќање на делот на вредноста на 
увезена опрема кој претставува гарантен депозит за 
уредно извршување на монтажни работи или пуш-
тање на постројка во пробна работа или постигање 
планиран капацитет на производството со соодветен 
квалитет. 

4. Работите на увоз. на стоки и. услуги што не се 
платени во -роковите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, 
како и работите на увоз на стоки и услуги по кои не 
се продолжени роковито за плаќање според точка 3 на 
оваа одлука, се сметаат како кредитни работи. 

Работите од став 1 на оваа топлеа мораат да и се 
пријават на народната банка на републиката или на 
народната банка на автономната покраина во соглас-
ност со прописите што ги регулираат кредитните ра-
боти на задолжување во странство. 

5. Народната банка иа Југославија ќе даде пот-
ребни технички упатства за примена ка оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист^ на СФРЈ". 

О. бр. 52 
15 јули 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

753. 
Врз основа на член 26 од Законот за девизно ра-

ботење („Службен лист на СФРЈ", 36/72, 71/72 и 
52/73), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА. ЗДРУЖЕНИОТ ?РУД ЗА 

ДРЖЕЊЕ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите за издавање'одобре-
нија на организациите на здружениот труд за држе-
ње девизи во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/74) во точка 1 зборот: „тоа" се заменува со 
зборовите: „потребата од држење девизи во странс-
тво и височината* на износот". 

2. Во точка 2 во одредбата под 3 по зборот: „бан-
ка" се додаваат зборовите: „што се запишани во ре-
гистарот на деловните единици во странство", а на 
крајот с ^ додаваат зборовите: „одобрена од .органите 
на управување со организацијата на здружениот 
труд" 

Одредбата под 6 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
О. бр. 54 

17 Јули 1974 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

754. 

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 
точка 2 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/72), во врска со одредбите на главата III оддел 
3 од Резолуцијата за основите на политиката на 
општествено-економсЈсиот развој на Југославија во 
1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73) и 
точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредит-
ната политика во 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/74), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
кредитната политика во 1974 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/74, 33/74 и 35/74) во точка 3 став 1 
под 4 зборовите: „осумнаесет месеци" се заменуваат 
со зборовите: „дваесет и четири месеци". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 59 
25 јули 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановић, е. р. 

755. 
Врз основа на член 4 став 2 од_ Правилникот за 

организацијата на работењето на девизниот пазар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/73), Советот на 
гувернерите донесува -

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОВИТЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ДЕВИЗИ 
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИКВИД-

НОСТА ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ПЛАЌАЊА 

1. Во Одлуката за видовите на девизите што се 
сметаат како девизи од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/73, 27/73 и 69/73) во точка 1 по 
алинеја 10 се додава нова алинеја 11, која гласи: 

„кувајте™ динар;". 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 62 
24 јули 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
1 гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

756. 
Врз основа на член 17 став 3 и член 18 од За-

конот за Народната банка на Југославија џ за един-
ственото монетарно работење на народните банки, 
на републиките и на народите банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), 
во врска со одредбите на глава III од оддел 3 од 
Резолуцијата за основите на политиката на опште-
ствено-економскиот развој на Југославија во 1974 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73), тон. 3, 
5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредитната по-
литика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/74 и 39/74) и Заклучокот од Сојузниот извр-
шен совет за кредитно-монетарната политика во 
третото тримесечје на 1974 година, Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1974 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 

кредитната политика во 1974 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/74, 33/74 и 39/74) во точка 8 се до-
дава нов став 3, кој гласи: 

„Банката-може. да користи кај Народната банка 
и бескаматен кредит за ликвидност врз основа на 
дадените бескаматни краткорочни позајмици на ов-
ластените менувачи — за вршење на менувачки ра-
боти и врз основа на бескаматни позајмици на Пош-
тенската штедилница — за вршење на меѓународна 
упатничка служба, до височината на состојбата на 
дадените позајмици." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 65 
1 август 1974 година 

Белград 

757. 

Врз основа на член 79 ст. 1 и 2 од Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка .Федеративна Репу ве-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/74), Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор, на седницата одржана на 25 јули 
1974 година а откако утврди дека на еден делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Цр-
на Гора му престанал мандатот, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР ЦРНА ГОРА 
1. Се распишува дополнителен избор за еден 

делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
од СР Црна Гора. 

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во времето 
од 15 до 23 септември 1974 година вр сите собранија 
на општините на СР Црна Гора. 

3. Денот на одржувањето на изборната седница 
на собранието на општината го определува претсе-
дателот на секоја одделна општина. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија , 
почнуваат да течат од денот на објавувањето на оваа 
одлука во „Службен лист на СФРЈ". 

5. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи, 
покрај оваа комисија, Републичката и општинската 
изборна комисија од територијата на СР Црна Гора. 

Бр. 81 ' 
25 јули 1974 година 

Белград 

- Секретар, Претседател, 
Светозар Зечар, е. р. Јосип Студии, е. р. 

758. 

„ Врз основа на член 5 од Законот за основните 
услови за привремено вработување и за заштитата 
на југословенските граѓани иа работа во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/73 и 11/74), извр-
шните совети на социјалистичките репубдики и из-
вршните совети на социјалистичките автономни по-
краини склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИ ГРАЃАНИ ВО СТРАНСТВО И ЗА ВРА-
ЌАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГРАЃАНИ ОД РА-

БОТА ОД СТРАНСТВО 

I. Основи за организирано вработување на југосло-
венски граѓани во странство и за враќање на ју-

гословенски граѓани од странство 

Член 1 
Вработувањето на југословенски граѓани во 

странство се врши во согласност со политиката на 
општествено-економскиот развој на Југославија. 

Југословенски граѓани се вработуваат во стран-
ство во согласност со закон и со овој општествен 
договор. 

Член 2 
Југословенски граѓани се вработуваат во стран-

ство со посредство на Сојузното биро за работи на 
вработувањето (во* натамошниот текст: Сојузното 
биро) и организациите за вработување. 

Сојузното биро и организациите за вработува-
ње посредуваат при вработувањето во странство 
само на оние граѓани што.ги исполнуваат условите 
пропишани со закон и со овој општествен договор. 

Сојузното биро и организациите за вработува-
ње посредуваат заради вработување, односно ра-
ботно ангажирање во Југославија на работниците 
вработени во странство, во согласност со овој 
општествен договор. 

, . - Член 3 
Сојузното биро и овластените организации за 

вработување можат да прифатат понуди од стран-
ски работодавци за вработување на југословенски 
граѓани само ако се обезбедени поволни услови за 
работа и живот на југословенскиве ' граѓани во 
странство. 

Сојузното биро прима понуди за вработување 
на југословенски граѓани во странство и врши 
нивна распределба врз основа на планот за вра-
ботување на југословенски граѓани во странство 
(во натамошниот текст: план за вработување). 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 
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Сојузното биро и организациите за вработување 
првенствено примам понуди за вработување на 
југословенски граѓани од државите со кои Југосла-
вија склучила меѓудржавна спогодба за вработу-
вањето. 

Понуди од странски работници прима СОЈУЗНО-
ТО биро, а организациите за вработување — само 
кога е тоа предвидено со меѓудржавна спогодба од-
носно со општ договор за вработуваше на југосло-
венски граѓани во странство. 

Понуда од странски, работодавци за вработува-
н а југословенски граѓани на странски бродови 
примаат и посредуваат при вработувањето, орга-
низациите за вработување што во спогодба со ре-
публичките, односно со покраинските организации 
за вработување ќе ги овласти Сојузното биро. 

Организациите за вработување од став 5 на 
овој член постапуваат со понудите и посредуваат 
при вработувањето на начин што ќе го утврди Со-
јузното биро; 

Член 4 
Сојузното биро може да прифати понуда од 

странски работодавец под услов: 
1) понудената заработка и другите примања да 

се најмалку толкави колку што е предвидено^ со 
прописи на странската држава во која е вработен 
југословенскиот граѓанин или со тарифниот дого-
вор за соодветната категорија работници во странска 
држава, а по исклучок во износ што во време на 
примањето на понудата се смета како поповолен; 

2) да е обезбедено сместувале во согласност со 
прописите на странската држава и со колективниот 
договор, а, по исклучок, најмалку според стандар-
дот што е вообичаен во местото на вработувањето; 

3) работното место, одморите, заштитата при ра-
ботата, плаќањето па прекувремена работа и дру-
гите права од работен однос по основ на вработу-
вање да се во согласност со меѓудржавните спо-
годби и со прописите ng странската држава. 

Сојузното биро не мотре да прифати понуда од 
странски работодавец ако располага со податци 
дека тој не се придржува кон договорните обврски. 

Член 5 
Сојузното биро, организациите за вработување, 

надлежните органи на општествено-политичките 
заедници, самоуправните интересни заедници и оп-
штествено-политичките организации се должни да 
ги известуваат граѓаните што се вработуваат во 
странство, за условите за работа и живот во •стран-
ство, за нивните права и обврски, како и за испра-
вите што им се потребни за остварувањето на пра-
вата по основ на вработувањето и престојот во 
странство. в 

Сојузното биро и организациите за вработува-
ње не можат да посредуваат при вработувањето на 
граѓани што не присуствувале при давањето на из-
вестувања во врска со нивното вработување во 
странство (став 1). 

Член 6 
Евидентирање на понудите и постапување со 

нив и избор, упатување и известување на југосло-
венски граѓани се врши според единствените ме-
тоди и стручните постапки што спогодбено ги утвр-
дуваат Сојузнбто биро и републичките, односно по-
краинските организации за вработување, во соглас-
ност со меѓудржавните и други договори за врабо-
тување во странство. 

Член 7 
Сојузното биро и организациите за вработува-

ње можат да организираат подготвување на граѓа-
ни за вработување во странство преку стручно ос-
пособување, во согласност со посебните договори и 
самоуправните спогодби што ќе ги склучи Сојузното 
биро со републичките односно со покраинските ор-
ганизации за вработувања 

Сојузното биро ги организира, ги следи и усо-
гласува активностите врз стручно оспособување на 
југословенските граѓани што се наоѓаат на привре-
мена работа во странство. Со посебна самоуправна 

'спогодба склучена помеѓу Сојузното биро и органи-
зациите што учествуваат во организирањето на 
стручно оспособување се уредуваат меѓусебните 
права и обврски во врска со стручното оспособу-
вање на работниците во странство. 

Височината на. трошоците во врска со стручното 
оспособување и со другите подготовки за вработу-
вање на југословенски граѓани во странство и со 
нивниот превоз, како и начинот на пресметување 
на тие трошоци, ги утврдува Сојузното- биро един-
ствено за цела Југославија во спогодба со репуб-
личките^ односно покраинските организации за вра-
ботување. 

Член & 
Организациите за вработување можат да вос-

поставуваат и да одржуваат врск^и со странски ра-
ботодавци и со други странски партнери во врска 
со вработување работници само ако се овластени 
за тоа со меѓудржавни и со други договори. 

Организациите за вработување, остваруваат не-
посреден увид во условите за живот и работа на 
работниците во странство врз основа на планот за 
посети, што го утврдуваат во спогодба со Сојузното 
биро. t 

Организациите за вработување непосредно одр-
жуваат врски со работниците на привремена работа 
во странство заради нивно вработување, односно 
работно ангажирање во Југославија — врз основа 
на овластувањата од Сојузното биро. 

Чден 9 
Републичките односно покраинските организа-

ции за вработување, самоуправните интересни за-
едници за пензиско и инвалидско осигурување и 
за здравствено осигурување, републичките органи 
на управата за работи на трудот, републичките и 
покраинските совети на синдикатите и Сојузното 
биро, ги обезбедуваат работниците што на југосло-
венски граѓани на привремена работа во странство 
ќе им даваат работно-правна заштита и други ви-
дови помош во врска со нивното вработување и 
престој во странство (социјални работници и тол-
кувачи). 

Организациите, органите и заедниците од став 
1 на овој член со спогодба ги определуваат крите-
риумите и начинот на изборот на социјални работ-
ници и . толкувачи, нивното подготвување за ра-
бота, времетраењето на работата во странство, нив-
ниот статус, нивното вработување по враќањето од 
странство и др. 

Член 10 
Сојузното биро и организациите за вработува-

ње се должни врз основа на пријавените потреби 
од, работници од страна па организациите на здру-
жениот труд, на погоден начин да ги известуваат 
југословенските граѓани на работа во странство за 
можностите и условите за вработување во Југосла-
вија и, на нивно барање, да посредуваат при вра-
ботувањето. 

Постапката за посредување при вработувањето* 
на работниците во смисла на став 1 од овој член, 
спогодбено ја утврдуваат Сојузното биро и репуб-
личките, односно покраинските организации за 
вработување. 

И. Услови за вработуваше и првенство при враг 
Слетувањето 

Член И 
Сојузното биро и организациите за вработува-

ње посредуваат при вработуваното 'Во странство 
првенствено: 
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1) на југословенски граѓани без квалификација 
што. биле во работен однос а се евидентирани како 
лица што бараат вработување; 

2) на југословенски граѓани без квалификација 
што не биле во работен однос а се евидентирани 
како лица што бараат вработување; 

3) на југословенски граѓани што имаат нај-
малку стручно образование на квалификуван ра-
ботник, односно средно стручно образование во за-
нимањето што не се наоѓа во списокот на занима-
њата за кое не е дозволено посредување, само ако 
организацијата за вработување не е во можност да 
ИхМ понуди соодветно вработување во Југославија. 

При определувањето на првенството за врабо-
тување работници во 'рамките на групите од став 
1 на обој член задолжително се земаат предвид 
социјално-економските и другите критериуми утвр-
дени со општествен договор што важи на под-
рачјето на организацијата за вработување. 

Член 12 
Ако југословенски граѓанин на кого организа-

цијата за вработување му понудила соодветно вра-
ботување во Југославија не го прифати тоа врабо-
тување, организацијата за вработување ќе посре-
дува при неговото вработување во странство само 

. ако го одбил понуденото вработување поради тоа 
што во местото на вработување не се обезбедени 
нормални услови за неговото сместување и исхрана 

4 односно за сместувањето и исхраната на неговото 
семејство. 

Член 13 
Организацијата за вработување не може да 

посредува при вработување на југословенски гра-
ѓани во странство што сакаат да се вработат во 
странство, ако имаат најмалку стручно образование 
на квалификуван работник односно средно стручно 
образование во занимањето кое се наоѓа во списо-
кот на занимањата за кои не е дозволено посре-
дување со планот за вработување. 

Член 14 
Организацијата за вработување ќе посредува 

при вработување во странство на работник додека 
е тој на работа во организација на здружениот 
труд, во државен орган, во самоуправна интересна 
заедница, во општествено-политичка организација, 
во здружение на граѓаните или во друга организа-
ција, само ако во догледно време ќе престане пот-
ребата од таков работник и ако организацијата, 
органот, заедницата односно здружението се со-
гласи со тоа, а на работникот не може да му се 
понуди соодветно вработување во согласност со од-
редбите од овој општествен договор. 

Организацијата за вработување не може да по-
средува при вработување во странство на опие ју-
гословенски граѓани што самоволно ја напуштиле 
работата заради вработување во странство. 

Член 15 
Организацијата за вработување не може да по-

средува при вработување во странство на југосло-
венски граѓани- — резервни офицери од определени 
годишта и други воени обврзници од резервниот 
состав што имаат воена специјалност од посебен 
интерес за народната одбрана. 

Член 16 
Организацијата за вработување не може да по-

средува при вработување Во странство на југосло-
венски траѓанин што не~ поднел докази дека ги 
згрижил 4 самохраните родители што според важе-
чките прописи е должен да ги издржува. 

.Член 17 | 
југословенски граѓани што сакаат да се вра-

ботат во странство & се лријавуват на организаци-

јата за вработување според живеалиштето, ва на-
чинот предвиден со прописите за евиденција на 
лицата што бараат вработување. 

III. План за вработување 

Член 18 
Со планот за вработување се утврдуваат: 
1) бројот работници што во текот на годината 

можат да се вработат во странство. Овој 6poj се 
утврдува врз основа на годишниот план за опште-
ствен развој на Југославија, потребите од работна 
сила, вкупниот број вработени во странство и бро-
јот работници што ќе се вратат од странство; 

2) бројот работници што можат да се вработат 
во странство од одделна република, односно авто-
номна покраина, а кој се утврдува врз основа на 
планот за општествен развој на републиката, од-
носно автономната покраина, потребите од работна 
сила, вкупниот број вработени во странство и 
вкупниот број работници што ќе се вратат од ра-
бота од странство, како и другите процени специ-
фични за републиките односно за автономните 
покраини; 

3) бројот работници според квалификационата 
структура и според полот; 

4) занимањата на работниците за кои не може 
да се врши посредување воопшто и посебните за-
нимања на работниците за кои не може да се по-
средува од'определени подрачја па Југославија; 

5) бројот работници што ќе се оспособуваат стру-
чно, занимањата за кои ќе се оспособуваат, сред-
ствата за финансирање на стручното оспособува-
ње и организациите во кои ќе се врши стручно 
оспособување; 

6) критериумите за распределба на понудите за 
вработување на југословенски граѓани во странство 
на републиките и автономните покраини. 

Член 19 
Републичките односно покраинските организа-

ции за вработување го распределуваат со планот 
за вработување утврдениот број работници на ор-
ганизациите за вработување на своето подрачје. 
Актот за распределба на утврдениот број работни-
ци на организациите за вработување е составен дел 
ца планот за вработување. 

Член 20 
Сојузното биро и републичките односно покра-

инските организации за вработување спогодбено 
ја утврдуваат постапката за изработка на планот 
за вработување, како и постапката за неговото до-
несување. 

Член 21 
Ако републиката или автономната покраина не 

може да ги реализира добиените понуди, Сојузното 
биро ќе изврши распределба на тие понуди на дру-
гите републики, односно автономни покраини според 
критериумите утврдени со планот за вработување. 

Член 22 
СОЈУЗНОТО биро го следи извршувањето на пла-

нот за вработување и за тоа ги известува потписни-
ците на овој општествен договор и другите заинте-
ресирани органи и организации. 

Член 23 
Измена и дополнение на планот за вработува-

ње се врши по предлог на една или повеќе репуб-
лички, односно покраински организации за врабо-
тување. 

IV. Програма на мерки за враќање на југословенски 
граѓани од работа од странство 

Член 24 
За да се остварува начелото на привременост 

да вработуваното и престојот на југословенски гра* 
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ѓапи во странство и нивното постапно враќање во 
Југославија, општествеко-политичките заедници, 
организациите на здружениот труд и нивните асо-
цијации и самоуправните интересен заедници врз 
основа на мерките ка развојната политика, со раз-
вивање стопанисување врз база на личен труд, со 
попродуктивно ангажирање во земјоделството, со 
вложување дел од заштеда на работниците за отво-
рање нови работни места, со создавање олесненија 
за набавка на опрема за стопанисување, со адекват-
на даночна политика и др. остваруваат услови за 
постапно враќање на југословенски граѓани од ра-
бота од странство и нивно вклучување во активен 
економски и општествен живот во Југославија. 

Југословенските граѓани на привремена работа 
во странство и самите придонесуваат за создавање 
услови за враќање и работно ангажирање во Југо-
славија. 

Заради остварување на задачите од ст. 1 и 2 
на овој член во републиките, во автономните по-
краини и во општините се утврдуваат програмите 
за создавање услови за враќање на работниците во 
Југославија. 

Член 25 
Во рамките на програмите за создавање услови 

за враќање на работници во Југославија, што ги 
утврдиле општествено-политичките заедници, ре-
публичките односно покраинските организации за 
вработување и Сојузното биро, со спогодба ги утвр-
дуваат особено: 

1) мерките што треба да ги преземаат орга-
низациите за вработување заради остварување увид 
во потребите и можностите за работно ангажирање 
на југословенските работници вработени во стран-
ство; 

2) мерките што треба да ги преземаат Сојузното 
биро и организациите за вработување заради ре-
ализација на програмите на општествемо-политич-
ките заедници; Ј 

3) улогата и задачите на Сојузното биро и на 
организациите за вработување во врска со известу-
вањето на работниците за можностите и условите 
за работно ангажирање во Југославија, како и за-
дачите во врска со посредувањето при вработува-* 
н>ето во земјата; 

4) мерките што ќе се преземаат во врска со 
стручното оспособување на работниците вработени 
во странство во согласност со утврдените можности 
и потреби за враќање на работниците и нивно ра-
ботно ангажирање во Југославија. 

V. Завршни одредби 

Член 26 
На југословенските граѓани, при чие вработу-

вање во странство според одредбите од чл. 12 и 15 
на овој општествен договор организациите за вра-
ботување не можат да посредуваат, треба со опште-
ствени договори и со самоуправни спогодби што се 
донесуваат во општествено-политичките заедници, 
да им се даде првенство при нивното вработување 
во Југославија-

Член 27 
Овој општествен договор влегува во сила на-

редниот ден од денот на потпишувањето, а се об-
јавува во „Службен лист на СФРЈ". 

1 јули 1974 година 
Белград 

За Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина 
Алија Авдиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и републички секретар 
за труд, 

За Извршниот совет на СР Црна Гора 
Брановиќ Радивој, е. р. 
потпретседател на Извршниот совет, 

За Извршниот совет на СР Хрватска 
Владо Добец, е. р. 
републички секретар за труд, 

За Извршниот совет на СР Македонија 
Душко Георгиев, е. р. 
член на Извршниот совет и републички секретар 
за труд, 

За Извршниот совет на СР Словенија 
Павле Гантар, е. р. 
републички секретар за труд, 

За Извршниот совет на СР Србија 
Будимир Вукашинови^ е. р. 
републички секретар за труд, 

За Извршниот со^ет на САП Војводина 
Ѓорѓе Цветковиќ, е. р. 
член на Покраинскиот извршен совет и покраин-
ски секретар за труд, 

За Извршниот совет на САП Косово 
Лазиќ Гордана, е. р. 
член на Покраинскиот извршен совет. 

759. 
Организациите на здружениот труд регистрира-

ни за промет, односно увоз на филмови, што учес-
стуваат во увозот на филмови, на пленарниот сос-
танок, орржан на 14 јуни 1974 година, склучија и 
потпишаа Општествен договор за измена на Опште-
ствениот договор за начинот и условите на увозот 
на филмовите кој гласи: % 

Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член И став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешно-
трговски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во увозот на филмови за 
потребите на југословенските кина склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА УВОЗОТ НА 

ФИЛМОВИ 

Член 1 
Во Општествениот договор за начинот и усло-

вите на увозот на филмови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/74) во член 5 став 1 зборовите: „30 
јуни 1974 година" се заменуваат со зборовите: „31 
декември 1974 година". 

Претставници на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во увозот на филмови: 
„Авала-Генекс" — Белград, „Кроација филм" 
— Загреб, „Инекс филм" — Белград, „Кинема" 
Сараево, „Кинематографи" — Загреб, „Македо-
нија филм" — Скопје, „Зета филм" — Будва, 
„Весна филм" — Љубљана, „Центар Ф. Р. 3." — 
Белград, „Јадран филм" — .Загреб, „Косово 
филм" — Приштина и „Загреб филм" — Загреб. 
Овој општествен договор го прифати Стопан-

ската комора на Југославија, на состанокот од 10 
јули 1974 година и Сојузниот секретаријат за над-

огчина трговија, со актот бр. 17-16989 од 17 јули 
1371- година. 

Овој општествен договор влегува во сила на* 
редниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 
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760. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАЈЦА 

ВО ПРАВ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 1 јули 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за јајца во прав, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соката продажна цена да изнесува до 91 динар за 
еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 812 од 26 јули 1974 го-
дина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Војводина-
продукт" — Инѓија, „Агрокока" — Загреб, „По-
м е к а " — Мурска Собота и „Месопродукт/ — 
Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ин-
тес" — Марибор, „Млинотест" — Ајдовшчина, 
„Жито"; — Љубљана, „3. јануар"'— Пула, ПИК-
Риека, „Јадранка" — Задар, „Житопрерада" — 
Бихаќ, „Житокомбинат" — Загреб, „Прерада" 
Сплит, „Неретвански Партизан" — Метковиќ, 
„Житоиромет" — Мостар, „Сарајка" — Сараево, 
„Житомакедонија" — Скопје, „Кроација" — Оси-
ек, „Фиделинка" — Суботица, „Житокомбинат" 
— Бачка Топола, „Бачванска" — Сента и „Млин-
пред" — Нови Сад. 

761. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕС-

ТЕНИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 1 јули 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени во тестенини, со тоа што производи-
Фелските организации на здружениот труд да молчат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

I) тестенина без јајца: Дин/'kg 
а) во ринфуза 7,17 
б) пакувана од 1 kg 7,80 
в) пакувана од 1/2 kg 8,10 
Г) пакувана од 1/4 kg 8,43 

2) тестенина со јајца: 
а) во ринфуза 10,23 
б) пакувана од 1 kg 10,87 
в) пакувана од 1/2 kg 11,17 
г) пакувана од 1/4 kg 11,51 

3) тестенина „Болоња" и за тестенина 
со најмалку 5 јајца: 
а) во ринфуза 12,13 
б) пакувана од 1 kg 12,76 
в) пакувана од 1/2 kg 13,06 
г) пакувана од 1/4 kg 13,39 

Во цените од став 1 на оваа точка е вклучено 
зголемувањето на цените од точка 12 на Одлуката 
за одредување максимални цени за пченично браш-
но („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/74). 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3'. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 814 од 26 јули 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Житоком-
бинат" — Загреб. „Кроација' '— Осиек, НИК — 
Риска, „3. Јануар" — Пула, „Јадранка" — За-
дар, „Прерада" — Сплит, „Сарај ка". — Сараево, 
„Житопрерада" — Бихаќ, „Неретвански Парти-
зан" — Метковиќ, „Интес" — Марибор, „Жито" 
— Љубљана, „Млинотест" — Ајдовшчина, „Жи-
топромет" — Мостар, „Млинпред" — Нови Сад, 
„Бачванка" — Сента, „Житокомбинат" — Бачка 
Топола, „Фиделинка" — Суботица и „Житома-
кедонија" — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Бродокомерц" — Риека, „Сараевско поле" — 
Oryrt, „Млинопред" — Нови Сад, „Велетрговина" 
— Сараево „Велепромет" — Високо, „Тргопро-
мет" — Загреб, „Унакомерц" — Бихаќ, „Коло-
нијале" — Марибор, ОТП — Осиек, „Шибенка" 
— Шибеник, „Меркс" — Цеље, „Велепрехрана" 
— Бања Лука, „-Центропром" — Белград, „Мер-
катор" — Љубљана, „Србија" — Крагуевац, ПУТ-
ИН — Пула, „Центроколонијал" — Скопје, „Ко-
лубара" — Валево, „Далма" — Сплит, „Велетр-
говина" — Мостар и „Развитак" — Метковиќ. 

762. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СА-

НИТАРНА КЕРАМИКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за санитарна керамика, со тоа ш^о 
производителските организации на. здружениот* 
труд да можат да ги зголемат своите затечени цро-* 
Лажни цени, при постојните услови на продажба-* 
уа, до 15%. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 198 од 19 јули 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Југокера-
мика" — Загреб и „Керамика" — Младеновац. 
Претставници на купува чнте-потрошувачи: „Мер-
кур, — Крањ, „Нисталотехна" — Загреб, „Керако-
мерц" — Загреб, „Козинотехна" — Цеље, „Грамекс" 
— Љубљана, „Металка" — Љубљана, „феро-
електро" — Сараево, „Караорман" — Скопје, 
„Звездара" — Белград, копаоник" — Белград, 
„Фероимпорт" — Загреб, Трговинско подузеќе — 
Запрешиќ, „Техногвожѓар" — Нови Сад, „Ра-
диоелектро" — Младеновац, „Гвожѓар" — Кра-

' лево „Електрометал" — Белград, „Огрев" — 
Белград и „Шумадијапромет" — Топола. 

763. 

Брз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен ласт на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производите-
лот и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АК-

ТИВНА ГЛИНА -ТЕР АФИНА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 16 мај 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за активна глина-терафина, со тоа 
што производител ските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) терафина BRM. пакувана 2.900 
2) терафина BRM во ринфуза 2.850 
3) терафина BRM^E пакувана 2.900 
4) терафина BRV пакувана 2.900 
5) терафина BRV во ринфуза 2.850 
6) перколин пакуван 5.800 
7) ме гил ит п а р в а н 4.640 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба дад^ согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 275 од 10 јули 1974 
година. 

4. Обаа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од ттонот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од де-
нот на потпишувањето. 

Претставник на производителот: ИНА — Петро-
кемија — Кутина. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Твор-
-ница уља — Загреб, „Бимал" — Брчко, „Серво 
Михаљ" — Зрењанин, „Раделевиќ" — Дубров-
ник, Товарна оља — Словенска Бистрица, К Ж К 
— Крањ, ИНА — Рафинерија — Риека и ИНА 
— Рафинерија — Загреб. 

764. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУЛ-

ФУРНА КИСЕЛИНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 мај 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за сулфурна киселина, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) сулфурна киселина 66°Ве (93%) 489 
2) сулфурна киселина 66°Ве (75%) 372 
3) олеул! 20° (104,5%) 710 
4) олеум 60° (113,5%) 874 
5) акумулаторска киселина 66°Ве 931 
6) акумулаторов киселина 28—32% 692 

2. Учесниците на оваа спогодба се'обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр: 807 од 26 јули 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Зорка" — 
Шабац, „Зорка" — Суботица, „Трепча" — Ко-
совска Митровица, РТБ — Бор, „Цинкарна" — 
Цеље и „Злетово" — Титов Велес. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачц потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за основите 
на безбедноста во железничкиот" сообраќај, објавен 
во „Службен лист ва СФРЈ", бр. 33/73, се потпад-
нале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА 

ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
* 

1. Во член 8 став 1 во точка 6) по зборот: „нај-
малку" треба да се додадат зборовите: „3*80 т , а 
кај паралелните пруги мора да изнесува најмалку". 

2. Во член 51 став 1, во третиот ред, по зборо-
вите: „да изврши" треба да се додаде зборот* 
„здравствено". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра* 
пието на СФРЈ, Белград, 24 јули 1974 година. 
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По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за форми-
рање продажни дени за цигари („Службен лист 
на СФРЈ"4, бр. 36/74), се поткрад кал е долунаведените 
грешки, та се дава. 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ 

Во точка € наместо текстот на став 1 треба да 
стои текстот: 

„6. Организациите и имателите на дуќани се 
должни за сите количества цигари од точка 4 на 
оваа одлука (залихи и стоки на пат) да ги пре-
сметаат износите од точка 4 под 1 и 2 на оваа од-
лука и од така пресметаниот вкупен износ да из-
двојат износ од 0,20 динари за -едно пакување од 
20 парчиња цигари и тој износ да го уплатат на 
сметката бр. в40-2117- Основен данок на промет на 
преработки од тутун (тар. бр. 3), а остатокот — на 
посебна опека бр. £6804-^54-37 — Фонд за унапре-
дување на надворешнотрговсвдот промет на тутун 
и тутунски преработки —ЈВО рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. Орга-
низациите и имателите на дуќани можат 7°/о од 
утврдените износи да задржат за покритие на тро-
шоците на пописот.*' 

Во став 2 наместо зборовите: „износот уплатен 
на сметката" треба да стои: „изборите уплатени на 
сметките". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 јули 
19Ј4 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврду-
вање на продажните цени за одделни видови кафе, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 36/74, се 
потера дна ла долунаведевата грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
ДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ КАФЕ 

Бо точка 1 во редниот број 13 во колона 5 на-
место бројот: „42,98" треба да стои бројот: „46,98". 

Од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, Бел-
град, 20 јули 1974 година. 

По извршеното споредување ед изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Општествениот до-
говор за користење на средствата остварени со зго-
лемувањето на цените за цигари за одредени на-
мени што се финансираат преку Фондот за у ш - ' 
средување на надворешнотрговскиоѓ промет на ту-
тун и тутунски преработки {„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/74), се поткраднала . до дунаве дена та 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕ-
Њ Е НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЦИГАРИ ЗА ОДРЕ-
ДЕНИ НАМЕНИ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ПРЕ-
КУ ФОНДОТЅЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВО-
РЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ТУТУН И 

ТУТУНСКИ ЦРЕРАВОТКИ 

Во члец 7 наместо збировите: „денот на потпи-
шувањето" треба да стои: „21 јули 1974 годила". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 јули 
1974 грдана^ 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа иа член 6 став 2 од Законот за Но-
винската агенција Танјуг („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/74), Сојузниов извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ Ш Е Н О В И НА СОВЕТОТ НА 
НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ И ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ ГО СОЧИНУВААТ СОВЕ-

ТОТ НА ТАНЈУГ 

1. За членови на Советот на Новинската аген-
ција Танјуг се именуваат: 

Синан Хасани, потпретседател на Собранието на 
СФРЈ; 

Драгољуб Ставрев, член на Извршниот комитет 
на Претседателството на Централниот комитет на 
СКЈ; . 

> Иван Франко, сојузен секретар за правосудство 
и организација на сојузната управа; 

Иван Ловриќ, член на Претседателството на Со-
јузната конференција на ССРНЈ. 

2. Во Советот на Новинската агенција Танјуг 
делегираат по еден претставник следните сојузни 
органи и организации: 

. Сојузниот секретаријат за надворешни работи! 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; 
Сојузниот комитет за информации; 
Стопанската комора на Југославија; i 
Југословенската радио-телевизија; ' 
Деловното здружение па издавачите на печатот 

на Југославија, 
3. Во Советот на Новинската агенција Танјуг, 

работната заедница Танјуг делегира шест претстав-
ници. 

Е. п. бр. 377 
27 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на ..сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист ма 
СФРЈ"; бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен -совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕК-

РЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за ^надворешни 
работи се Назначува Славољуб Петровиќ, досегашен 
раководител на Секторот за заштита на југословенс-
ките интереси на граѓанските и. правните лица во 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

Е. п. бр. 378 
26 јуни 1974 година 

Белград 

/ Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИ-

РАЊЕ 

За генерален директор на Сојузниот завод за 
општествено планирање се назначува Јоже Новин-
шбк, член на Извршниот совет на СР Словенија и 
директор на Заводот за планирање на СР Словенија. 

Е. п. бр. 388 
11 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз обнова на таен 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО 

БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕ 

За директор на,-Сојузното биро за работи на вра-
ботување се назначува Јосип Франиќ, досегашен 
помошник-сојузен секретар за труд и социјална по-
литика и вршител на должноста директор на Сојуз-
ното биро. 

Е. п. бр. 389 
11 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организација-
та и делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста на директор на Сојуз-
ниот завод за цени, со 31 јули 1974 година, Вјекослав 
Лацковић поради одење на друга должност. 

Е. п. бр. 390 
И јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста на директор во Сојуз-
ниот завод за општествено планирање, со 31 јули 
1974 година, Qладимир Лончар, поради одење на 
друга должност. 

Е. п. бр. 391 
11 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман ХХХУП 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одлукува < 

— за исклучително добри успеси на унапреду-
вањето на теоријата и практиката на воената еко-
номика, а по повод дваесетгодишнината од излегу-
вањето 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Военоекономскиот преглед на ЈНА. 

Бр. 2 
10 јануари 1974 година 

Белград 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одлутува 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН- НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ 

Воздухопловната воена академија 

Бр. 3 
15 јануари 1974 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. & 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликува 

— за особени4 заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Кралството Непал^ 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ _ СО 
ЛЕНТА 

Jharendra N. Singha, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Кралството Непал во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 4 
15 јануари 1974 годиш 

Белград 

Претседател на 
* Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА \ 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Кралството Непал. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Birendra Bir Bikram Shah Dev. крал на Непал. 

Бр. 5 
22 јануари 1974 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката^ 
Јосип Брдз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
. Страна 

701. Закон за ратификација на Спогодбата 
за измена на Спогодбата помеѓу Владата 
на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Владата на Сојузот 
на Советските Социјалистички Републи-
ки за економска и техничка соработка во 
изградбата и реконструкцијата на инду-
стриски претпријатија и други објекти 
во СФРЈ — — — — — — — — 1281 

702. Завршна сметка на Буџетот на федера-
цијата за 1973 година — — — — 1284 

703. Закон за обврските на федерацијата за 
пензиите на борците — — — — — 1288 

704. Закон з^ Музејот на Револуцијата на на-
родите и народностите на Југославија — 1290 

Страна 
705. Закон за внесувањето и растурањето на 

странски средства за масовно комуници-
рање и за странската информативна деј-
ност во Југославија-— — — — — _— 1292 

706. Закон за Југословенскиот регистар на 
бровите — — — — — — — 1300 

707. Закон за измени на Законот за додатокот ^ 
на деца на воените лиц^ во активна слу-
жба на Југословенската народна армија 1302 

708L Закон за престанување на важењето на 
Законот за привремена Забрана на распо-
лагањето со средствата остварени со зго-т 
лекување на цените на цигари — — — 1303 

709. Закон за вршење хидрометеоролошки ра-
боти од интерес за целата земја — — 1303 

710. Закон чза работењето со станови во опш-
тествена сопственост чиј носител на пра-
вото на користење е федерацијата — — 1305 

711. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната буџетска резерва на федера-
цијата за давање помош на определени 

I држави — — — — — — _ _ _ 1зоб 
712. Одлука за користење на средствата од 

постојаната буџетска резерва на федера-
цијата за давање помош на Арапската Ре-
публика Египет 

713. Одлука за најнискиот износ на на домет 
стокот на личните доходи на функционе-
рите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ — — — ——— — — 1306 

714. Одлука за најнискиот износ на надоме-
стокот на личниот доход на делегатите 
во Собранието на СФРЈ — — — — 1307 

715. Одлука за разрешување и именување за-
меници-сојузни секретари и заменици — 
претседатели на сојузните комитети — — 1307 

716. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор — — — 1308 

717. Одлука за разрешување од должноста на 
судија на Уставниот суд на Југославија 1308 

718. Одлука за избор на судија на Уставниот 
суд на Југославија — — — — — — 1308 

Т19. Одлука за разрешување од должноста на 
заменик-генерален директор на Службата 
на општественото книговодство на Југо-
славија — — — — — — — — — 1309 

720. Одлука за минималните откупни цени 
за добиток — — — — — — — — 1309 

721. Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите под кои граѓаните можат да внесу-
ваат определени предмети од странство .1311 

722. Одлука за цените под кои Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени про-
изводи ќе врши откуп на згоени јунчиња 1311 

723. Одлука за измени на Одлуката за макси-
мирање на цените за одделни основни 
органски производи — — — — — 1311 

724. Одлука за максималните цени за произ-
водите од обоената и црната металургија 1312 

725. Одлука за начинот на формирање на ра-
батите и маржите во прометот на стоките 
на големо и на мало — — — — — 1312 

726. Одлука за формирање на цените за пнев-
матика според условите на пазарот — — 1313 

727. Одлука за измени на Одлуката за одре-
дување максимални цени за вештачки ѓу-
бриња и пестициди — — — — — — 1313 

728. Одлука за измена на . Одлуката за опре-
делување на стоките ЧИЈ ИЗВОЗ И увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1313 

729. Одлука за дополнение на Одлуката за ут-
врдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини у други репродукциони мате-
ријали за 1974 година — — — — — 1314 

730. Одлука за определување на'стоките што 
се увезуваат врз основа на посебна сог-
ласност — — — — — — — — — 1 3 1 4 
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— — 1318 

748. 

749. 

— — — — — — 1318 750, 

1319 751 

Страна 
731. Одлука за измена и дополнение на Од-

луката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на сто-
ки за лична потрошувачка во 1974 година 1317 747. 

782. Одлука за формирање на цените за по-
одделни видови месо според условите на 

т пазарот — — — — — — — — — 1317 
733. Решение за дополненија на Решението 

за одредување на пониски царински стап-
ки за специфичната опрема за производ-
ството на цемент — — — 

734. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема што се користи 
во шумарството 

735. Решение за дополненија на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема за производ-
ството на полиамидни влакна — — — 

736. Решение за дополнение на Решението за 
одредување, на пониски царински стапки 
за специфичната опрема што се користи 
во рудниците на боксит и во производ-
ството на аноди за електролиза на алу-
миниум, на глиница и на алуминиум — 1319 

737. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфична-
та опрема што се користи во производ-
ството на водород-пероксид — — — 1319 

738. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема што се користи 
во земјоделството 

739. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема за производство 
на полиестерски влакна 

740. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за увозот на специфична-
та опрема што се користи во производ-
ството на течен кислород — — — — 1321 

741. Решение за дополненија на Решението 
за одредување на пониски царински стап-
ки за специфичната опрема што се уве-
зува во рамките на Програмата за модер-
низација-на југословенскиот телеграфски 
и телефонски сообраќај — — — — — 1322 

742. Решение за дополненија на Решението 
за одредување на пониски царински 
стапки за специфичната опрема за произ-
водството на винил хлорид мономер-PVC 
БО прав — — — — — — — — —1323 

743. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфична-
та опрема што се користи за хлор-алкал-
на електролиза — — —- — — — —1325 

744. Решение за определување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфич-
ната опрема што се користи во производ-
ството на производи врз база на хлорал-
кални електролизи и полимеризација и 
кополимеризација врз база на пропилен, 
етиленокслд и пропилеНоксид — — — 1326 

745. Решение за определување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфична-
та опрема што се користи во производ-
ството на фурнир и на необлагородени и 
облагородени дрвни плочи (лесонит пло-
чи, плочи иверици, панел плочи, шпер 
плочи) — — — — — — — — — 1329 

746. Решение за определување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфична-
та опрема што се користи во производ-
ството на дрвесина, полуцелулоза и це-

Страна 

1334 

— — — 1320 

— — — — 1321 

лулоза, и за нивната примарна прера-
ботка — производство на обвивка и ам-
балажна хартија — — — — — — 
Решение за измени и дополненија на Ре«-
шението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфична-
та опрема за производство, облагородува-
ње и преработка на неметални суровини 
Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема за здрав-
ството — — — — — — — — — 
Дополнение на Заедничките основи на 
кредитната политика во 1974 година — 
Наредба за измена на Наредбата за ут-
врдување на стоковните контингенти и 
на девизите контингенти за увоз на стоки 
во 1974 година — — — — — — — 
Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за начинот на остварување на 
компензација за вештачки ѓубриња — — 
Одлука за утврдувањето на рокот и на 
условите под кои работите на увоз на 
стоки и услуги на кредит не се сметаат 
како кредитни работи — 
Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за условите за издавање одобренија 
на организациите на здружениот труд за 
држење девизи во странство — — — 
Одлука за измена на Одлуката за мер-
ките за спроведувале на кредитната по-
литика во 1974 година — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
видовите на девизите што се сметаат како 
девизи од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
мерките за спроведување на кредитната 
политика во 1974 година — — — — 
Одлука за распишување дополнителен 
избор за еден делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ од СР Црна Гора 
Општествен договор за привремено вра-
ботување на југословенски граѓани во 
странство и за враќање на југословенски 
граѓани од работа од странство 

759. Општествен договор за измена на Опште-
ствениот договор за начинот и условите 
на увозот на филмови — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за јајца во прав — — — — — — — 
Спогодба за промена на затечените 1^ени 
за тестенини — — — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за санитарна керамика т- — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за активна глина-терафина — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за сулфурна киселина — — — — — 

Исправка на Законот за основите на безбед-
носта во железничкиот сообраќај — — 

Исправка на Одлуката за формирање прода-
жни цени за цигари — — — —- — 

Исправка на Наредбата за утврдување на про-
дажните цени за одделни видови кафе 

Исправка на Општествениот договор за кори-
стење на средствата остварени со зголе-
мувањето на цените за цигари за одре-
дени намени што се финансираат преку 
Фондот за унапредување на надворешно-
трговскиот промет на тутун и тутунски 
преработки — — — — — — — — 

Назначување и разрешувања — — — .— 
Одликувања — — — — — — — — — 

752. 

753. 

754. 

755. 

756. 

757. 

758. 

760. 

761. 

762. 

763. 

764. 

1336 

1337 

1337 

1Ѕ37 

— — — 1337 

1338 

1338 

1338 

1339 

1339 

— 1339 

1342 

1343 

1343 

1343 

1344 

1344 

1344 

1345 

1345 

1345 
1345 
1346 
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